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Referat af 2. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 

Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 16:00 – 18:00  
Ingen afbud + deltagelse af Anders 

 
1. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag. v/jan 

Nej  
 

2. Bemærkninger til referat. fra d. 8.6. v/ Jan 
Nej  
 

3. Valgmødet v/jan ca. 10 min.                                                                                                                                                    
Datoen som politisk udvalg foreslås, er d. 28. okt. på SOSU-skolen.                                                                                
Politisk Udvalg har holdt møde med Michael og Jens Erik Boesen. Der skal sendes 
forespørgsel til div. partier om de ønsker at deltage.  
Alle opstillingsberettigede partier skal inviteres. Mødet arrangeres i 2 dele. Første del 
bliver en paneldiskussion med en mødeleder og alle partier får mulighed for at fortælle 
om et givent punkt. Efter pausen bliver der speed- dating hvor politikerne kan nå at 
besøge nogle borde, afhængig af hvor mange borde der bliver. Jan er tovholder på 
politikerne og Birgitte er på mødelederen. Til slut kårer vi årets Frivillig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Beslutning: Jan og Birgitte fortsætter processen. 
Jørgen melder afbud. 

 

4. Evaluering - v/Birgitte, ca. 30 min.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Beslutning:  Jan, Kirsten og Birgitte tilrettelægger og der kan blive tale om at færdiggøre 
evalueringen på mail på grund af tidsnød.  
 

5. Kursus CFSA for bestyrelsen. v/ Birgitte  
Der skal være mindst 15 deltagere- hvem deltager?                                                                                                      
Beslutning: Bestyrelsen deltager. Birgitte sender ud omk. forhåndstilmelding. 
Da vi skal ud og finde de sidste deltagere, så er det vigtigt at vide om 
bestyrelsesmedlemmerne deltager. 
Jan melder afbud. 

 

6. Bestyrelsesseminar v/ Birgitte  
Sidste nyt  
Det blev aflyst på grund af for dårlig tilmelding. Det er et ønske at det lægges om fredagen 
fremover. Seminaret bliver ikke erstattet. Jan og Birgitte tager et møde med Michael og 
Anders. 
                                                                                     

7.  Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. V/ Gitte, ca. 5 min.                                                            
Div. nyt 
Folkesundhed er nu flyttet over på Thorsensvej og er blevet en del af Nørregade-
komplekset sammen med Sprogskolen, Ungdomsskolen og Sprog og IntegrationsCenteret. 
Tro og Love-processen er ved at nå vejs ende - det sidste med hjælp fra Dorthe, Frivillig. 
Ansøgningen til dette års pulje af §18 og §79 åbner d. 16. august. 
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Der er planlagt et informationsmøde i Guldborgsund Frivilligcenter med Laila Mørch d. 16. 
september kl. 16:00 - 17:30 
 

8. §18-79 ansøgning v. Birgitte                                                                                                                               
Beslutning: på grund af omstændighederne får Jan, Kirsten og Birgitte kompetence til at 
ansøge om de §18 midler som de finder centeret har brug for til næste års drift. 
 

9. Økonomi. v/ Kirsten 
Ballancen er den der er sendt ud i sommerferien. Der er stadig lidt under indtægter der 
skal omkonteres, men det er rent formelt. Ellers er der ingen bemærkninger.                                                                        
 

10. Årshjul v/Michael. Punktet overtages af Jan 
Alle punkter i årshjulet er med på denne dagsorden. 

 
11. Faste punkter: 

Nyt fra FriSe: Netværksmøde d. 16. nov. Skriv dagen ind i kalenderen ca. 3 kan deltage. 
Nyt fra udvalgene og den gode historie - Politisk udvalg refereret tidligere. 

 
12. Information fra Birgitte og Jan. Ca. 20 min. 

Bl.a.:  

 

 Nyt booking system: SuperSaas bliver prøvet af for at se, om det kan det, vi skal 

bruge. Der kommer en yderligere præsentation. 

 Datoer for frivilligprisen: Der kommer en annonce i avisen d. 26. august, så kan der 

indstilles hele september, sidste frist for indstilling er 3. oktober, indstillingerne 

behandles efter bestyrelsesmødet d. 10. oktober. 

 Ansøgningen til PUF: Vi har fået afslag. 

 Organisering af arbejdstid i centeret: Signe er på sorgorlov og kan være det i 46 

uger. Vi får refusion og har ansat  Jessica på 27 timer til Signe vender tilbage. Karin 

Kurek er i arbejdspraktik med afprøvning  i forhold til enten pension eller fleksjob. 

Foreløbig 3 dage om ugen, 2 timer, men der lægges en plan for de 3 måneder hun 

skal være her, og der er møde med hendes sagsbehandler i næste uge. 

 Fars legestue: Der har ikke været mange mænd hen over sommeren, men vi ville 

ikke lukke. Jessicas eksmand Nicolas har hjulpet det meste af sommeren med at 

holde den åben, men det er slut nu. Vi står over for en lokaleudfordring, fordi 

Masken har lagt beslag på en hel del bookinger bl.a. den sidste fredag i august og 

de 2 næste i september samt sidste fredag i november og hele december. Der er 

ingen afklaring endnu. Gitte Aagaard arbejder på sagen. Anders bemærker at 

Seminariet burde være interesseret i at drive det. Gitte kigger på det. 

 Kom Videre Mand:  Start d. 6. okt.: Jan sætter gang i gruppen når han er tilbage fra 

Sano. 
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 Mænds mødesteder: Sandra Kildegaard, Udviklingskonsulent, Guldborgsund 

Kommune, og Birgitte har møde i næste uge om Mænds Mødesteder. 

 Møde med Borgmester John Brædder: Birgitte og Gitte mødes i næste uge og taler 

videre om at få et møde i stand med John, Allan Ruders og Bo Abildgaard 

 Foreningerne Dag: Der er fysisk mandefald i styregruppen på selve dagen, så det 

bliver en udfordring. Der er informationsmøde på mandag, og så er alle tilbage fra 

ferie og klar til at gøre noget ved dagen. 

 Status for Ydelsekataloget: Vi afventer vedtagelsen af budgettet og dermed 

ansøgning om endnu en medarbejder. 

 Status for samfundtjeneste: Vi har sagt ja tak, og bedt om at det bliver efter 

sommerferien, så der kommer nok en henvendelse når de er klar. 

 Status for Hjemløsekonferencen v/ Jan: De første invitationer er sendt ud og der er 

tilsagn fra borgmestre og ministre, så det ser godt ud. 

 Corona og åbningstider på centeret: Alle forholdsregler er intakte, samme antal 

deltagere, afstandskrav, rengøringskrav, sprit og udluftning, ingen brug af køkken. 

 
Andet: Det store lokale er pudset færdigt, det er blevet så dejligt.  

Vi har allerede nu haft mange henvendelser fra flygtninge/indvandrere om hjælp til 

opholdstilladelse og familiesammenføring. Vi har derfor ønsket et møde med Charlotte 

Møller, Flerkulturelt Center og Sprogskolen/ Sprog og Integrationscenteret, så vi kan få orden 

på Kan- og Skal-opgaver, og få sendt de mennesker det rigtige sted hen.  

Vi skal skifte fra NemId til MitId hen over det næste år, og Frivilligcenteret/e-administrationen 

sidder i en fokusgruppe sammen med Borgerservice og Ældre Sagens IT-afdeling. Vi melder ud 

til foreningerne at vi følger det nøje, og Birgitte har haft kontakt til værestederne så de har 

kunnet bruge sommeren til at på Personverificeret deres borgere. 

Vi har haft besøg af en Hjerneskadekoordinator og en Seniorvejleder som gerne så at vi 

stillede med frivillige til at sidde hjemme hos hjerneskadede mens de pårørende kunne gå på 

Lær at Taklekursus. Vi har i mange år haft Ad Hoc, men den bliver brugt for lidt, så indtil der er 

efterspørgsel, så gør vi ikke mere. 

DGI - Ældre Sagen og Guldborgsund Kommune er gået sammen om et fremstød for at flere 

ældre skal dyrke idræt. Til det skulle de bruge en telefon og en kalender - om ikke vi ville være 

dem der tog telefonen? Det har jeg afvist, vi har hverken tid eller kompetence, og det er ikke 

vores målgruppe. Vi vil gerne lægge arrangementerne i kalenderen, hvis det kan hjælpe. 

CFA - Center for Afhængighed har henvendt sig for en samtale. 

 
 
Eventuelt: ingen bemærkninger 

  
 
Mødet sluttede kl. 18:03 


