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Referat af 3. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 12. okt. 2021 kl. 16:00 – 18:00  

Afbud: Jørgen, Anders, Gitte, Morten 
 
 

1. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag. v/Jan 
Nej. 
Godkendelse af referat fra sidst. 

 

2. Dialog/Valgmødet d. 28. okt. på SOSU-skolen, v/Jan  
Status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Beslutning:  
Der er bestilt Kartoffel/porresuppe m/brød og smør i Stampes Køkken til levering kl. 17:30 
Der er bestilt postkort med Kaffemøde 
Der er tilmeldt 27, der kommer en pressemeddelelse ud og et nyhedsbrev. 
Der er tilmeldt 11 politiske partier 
Bestyrelsen billiger deltagelse af dem fra forvaltningen der ønsker det. 
 

3. Frig ansøgning mv. - v/Birgitte 
Evaluering   - Venter til oktober 
Godkendelse af forandringsteorien. Tonny mener den bør deles i 2. Det tages til 
efterretning i forhold til en evt. forandring af den. Birgitte forklarer, at alle dele er stem af i 
forhold til det som Socialstyrelsen forventer. Vi tager det op, når den næste gang til 
sommer skal skrives. Den er vedtaget 
Selvevaluering til FriSe  - Venter til oktober 
Næste års budget fremlægges - Det er vedtaget 
Vi skal evt. have lov til IT-accept mv    Der gives accept til godkendelse via mail. 
Birgitte forventer en henvendelse fra Tilskudsforvaltningen i Socialstyrelsen om 
indsendelse af relevant materiale (et bestyrelsesgodkendt budget, dokumentation for 
kommunal medfinansiering og en overordnet strategi/forandringsteori for 2022 for 
frivilligcenteret - citat fra sidste års henvendelse) inden 15. november 2021. 
 

4. Kursus CFSA for bestyrelsen. v/ Birgitte  
Torsdag d. 11. nov. Der skal være mindst 15 deltagere. Hvem deltager?                                                                                                      
Beslutning: 
Der er med bestyrelsens deltagelse foreløbig 14 deltagere, men man må gerne advokere 
for kurset. 
                                                                                  

5.  Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. V/ Gitte og Birgitte  
Vores § 18-79 ansøgning. -  Bilag.                                                                                                                         
Div. nyt  
Orientering/Beslutning: 
Gitte er farværende i dag. Centerets ansøgning gennemgås og tages til efterretning. 
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6. Økonomi. v/ Kirsten.  

præsentation af halvårsregnskab. 
Balancen er fra udgangen af september og viser ikke noget, der kræver særlig 
opmærksomhed. 
 
På grund af personalesager har Birgitte i samråd med Jan og Kirsten foreslået en 
ansættelse af Jessica i 3 måneder. Pris 16.003 kr/md = 48.009 kr. plus lidt sikkert. 
Godkendes og tages til efterretning. 
 

7. Årshjul v/Michael  
3. bestyrelsesmøde - oktober:                                                                                                                                         
Dialogmødet, valg af Årets Frivillig, opfølgning på medarbejder samtale APV (ulige år), 
fastsættelse af dato til bestyrelsesseminar, godkendelse af forandringsteorien, 
udarbejdelse af selvevaluering til FriSe, næste års budget fremlægges. 
 
Årshjulet blev gennemgået. 
 
Der er ikke afholdt APV endnu, men der bliver lavet en aftale inden længe, men 
arbejdspresset er højt i disse måneder. 
 
Bestyrelsesseminar forslag: fredag d. 17. juni - vedtaget.  

 
8. Faste punkter: 17:30 

Nyt fra FriSe:  
Nyt fra udvalgene og den gode historie  

  

Netværksmøde d. 16. nov. Frise og Socialstyrelsen indkalder til møde og alle opfordres til 
at tilmelde og give afbud via linket i indbydelsen. Frivilligjob.dk bliver i løbet af foråret 
frigivet til gratis brug på vores hjemmesider. 
 
Der er ikke meget udvalgsarbejde og det sidste fællesmøde mellem dialog og politisk 
udvalg blev aflyst da der ikke var punkter til en dagsorden og dermed ikke grundlag for et 
møde. 
 

9. Information fra Birgitte og Jan. 18:00 
Bl.a.:  
 

 Nyt booking system: SuperSaas.dk er det nye online bookingsystem. Signe kan ikke 
længere få adgang til lokalekalenderen så skiftet skal ske nu. Alle kan få brugernavn 
og kodeord. 

 Organisering af arbejdstid i centeret mv.: Signe er tilbage men skal lave andre 
opgaver, Jessica fortsætter på 25 timer, Torben kommer, når han har tid, Michaels 
ansættelse ophører med udgangen af oktober. Karin har været i praktik i 10 uger. 
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 Fars legestue: der er alvorlige problemer med lokallånene. Vi venter på at 
Sundhedsplejerskerne får egne lokaler og dermed plads til legestuen. 

 Kom Videre Mand:  Start d. 6. okt.: v/jan springer efteråret over og prøver at få en 
gruppe i gang til foråret. 

 Mænds mødesteder: Der er aftalt krisemøde efter efterårsferien med Gitte 
Aagaard, Udviklingskonsulen i Folkesundhed Sandra Kildegaard, Signe og Birgitte. 

 Møde med Borgmester John Brædder: v/Jan det gik fint og der kommer et referat. 

 Foreningerne Dag: 17 sociale ud af 44 deltagende foreninger. Der er helt klart brug 
for større tilslutning men det har været et særligt efterår i år. 

 Status for Hjemløsekonferencen v/ Jan Der arbejdes på at gøre hjemmesiden færdig 
og der skal søges penge hjem. Afholdes 10. marts 2022 

 Frivilligprisen 2021 er netop afsluttet. Det blev en dejlig dag med Rikke og essensen 
er som vi ofte har konstateret at det er vigtigt at de frivillige har noget sammen. 

 Der er et nyt Velkomstarrangement d. 6. nov. kl. 9 - 12:30. Jan kan ikke, hvis ingen 
melder sig, så må vi aflyse deltagelse der. 

 Andet? Kursus frivilligcenterledere og medarbejdere, med udgangspunkt i, at der er 
6 bestyrelsesmøder til rådighed har frivilligcenterlederne i vores klynge, etableret 
en workshop med en underviser udefra, som skal præsentere ét værktøj som kan 
bruges i den demokratiske proces og som indeholder socialstyrelsens elementer. 
Folder Flerkulturelt center, i samarbejde med Flerkulturelt Center er vi ved at 
etablere en folder som kan sende udlændinge til den rigtige faglige vejledning.  
 

 
Andet: Der er en elektriker på vej som skal se på de lamper i det store lokale der er ved at 
falde ned. Et uheld har betydet at lyset i køkkenet er i uorden og udendørsbelysningen ikke 
virker. 
 
Eventuelt: ca. 5 min.  

  
 

Mødet sluttede kl. 17:55 
 
Referent: Birgitte Zimling 


