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Referat af 4. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 14. dec. 2021 kl. 16:00 – 18:00  

Afbud: Gitte Aagaard 
 
 

1. Bemærkninger til referatet fra d. 12.10 og d. 9.11 v/Jan 
Kirsten påpeger at referatet fra 12.10.2021 ikke er lagt på hjemmesiden. Birgitte tager det til 
efterretning og sørger for at lægge det op. 
Ellers ingen bemærkninger. 
                                                                                                                                                 

2. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag. v/Jan  
Nej 
 

3. Arbejdsgiver ansvar. v/Jan.  
Drøftelse af vores arbejdsgiver ansvar og hvad gør vi med arbejdspresset på medarbejderne. 
Lederen deltager ikke i dette punkt. 
Det er vigtigt at bestyrelsen fortsat arbejder på både det Politiske og det Organisatoriske spor, for 
at tage vare på medarbejdernes arbejdsmiljø. Økonomiudvalget skal mødes først i det nye år, efter 
Birgitte og Signes møde omkring strukturering af arbejdet d. 10. - 11. januar, så 
arbejdsgruppemødet sidst i januar kan bruges til at diskutere. 

 
4. Evaluering af bestyrelsesarbejdet. v/ Jan  

De nye i bestyrelsesarbejdet har endnu ikke kunne bidrage med kompetencer og derfor svarer de 
begge lidt længere fra målskiven. Det er naturligt. Der er stadig tilkendegivelser af, at der ikke er 
grund til alt det organisatoriske arbejde, det fører ikke noget med sig, og det tager tiden fra 
lederen til vigtigere opgaver. 

 
5. Fokusområder 2022-24? v/Jan  

Hvordan og hvem skal inddrages, samt proces  
Birgitte kom med et oplæg til hvordan og på hvilke områder, man kunne inddrage medlemmerne. 
Bestyrelsen mener sig konfident nok til at tage ansvar for at udvælge et nyt fokusområde. 
Arbejdsgruppemødet i januar skal være med til at afdække det, der skal vælges imellem. 
 

6. Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. V/ Gitte og Birgitte  
Div. nyt  
 
Frivilligcenterets § 18-79 ansøgning er i mødekommet.  
                                                                                                                      
I år har mindst 2 foreninger ikke opdateret deres CVR-oplysninger, og derved er de blevet slettet. 
Det er derfor et stort arbejde at skulle genetablere forbindelserne til nemkonto. 
 
Gitte Aagaard fremsender følgende oplysninger: 
Budget 2022 for puljerne: § 18 kr. 990.000.- og § 79 kr. 335.000.- 

 
Der er blevet søgt for kr. 1.655.671.- på § 18 og der er indsendt 72 ansøgninger. 
Der er blevet søgt for kr.    568.172.- på § 79 og der er indsendt 24 ansøgninger. 



     

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055 

bli@fri-villig.dk •  www.fri-villig.dk 

2 

 
Bevillingsgruppen holdt møde den 25.11.21 (sidste møde med Jens Erik Boesen og Bo AbildgaardJ) 
samt 2 repræsentanter fra Folkesundhed. 
 
Alle har i den seneste tid modtaget besked på deres bevilling.  
 

7. Økonomi. v/ Kirsten 
Der er kommet besked fra Allan Karl Christiansen om aflevering af materiale til revision, og det 
bliver ordnet inden jul. 
Der er fremsendt omkonteringsark til bogholder, så vi får styr på det senest med december 
bogføringen. 
Vi håbede på en ballance fra november, men vi nåede det ikke. 
 
Jan orienterer om at der er et ønske fra personalet om en sundhedsforsikring. Det besluttes at 
arbejde videre med det, og det tages op igen på bestyrelsesmødet i februar. 
 

8. Årshjul v/Michael  
Status på udvalgenes arbejde, evaluering af bestyrelsesarbejdet, evaluering af ydelseskataloget, 
Forsikringer: arbejdsskadeforsikring, fællesforsikring, indboforsikring.  
 
Der er taget hånd om statuspunkterne. Kirsten fortæller at forsikringerne er betalt. 
                                                                                                                                     

9. Faste punkter:  

 Nyt fra FriSe: Netværksmøde d. 6. dec. Der er igen en følelse af at Socialstyrelsen faktisk 
ser Frivilligcentrenes arbejde og forholder sig til dem. Der var mange gode ideer til, 
hvordan brobygning kan være en indholdsrig og givende aktivitet. 

 Nyt fra udvalgene og den gode historie. Intet nyt herfra. 
 

10. Information fra Birgitte og Jan 
Bl.a.:  

 FRIG ansøgningen mv: Der er indløbet godkendelse på det indsendte materiale. 

 Nyt omkring personale mv.:    

o Signe, fortsætter nu med de gamle opgaver 

o Jessica, fratræder 31.12.2021 måske fortsætter hun som frivillig 

o Line, skal være hos os frem til 1.4. Hun hjælper med hovedrengøring og er 

uddannet maler, så måske får vi malet noget 

o Suzanna, arbejder 2 dage 1 time, frem til ca. 1.3.2022 

o Dorthe, Frivillig, har indtil nu 2 dage om ugen, klarer FB, Instagram, og er en haj på 

hjemmesiden 

o Michael, frivillig, kommer 3 timer om ugen og vedligeholder hjemmesiden med nye 

opslag og skriver pressemeddelelser. 

o Torben klipper i dagbladene til BZ og kommer, når han kan. 



     

Guldborgsund Frivilligcenter • Banegårdspladsen 1A • 4800 Nykøbing F • Telefon: 51281205 / 54820055 

bli@fri-villig.dk •  www.fri-villig.dk 

3 

o Gitte Holmberg. Den nye medarbejder udlånt af Folkesundhed fra 1.2.2022 8-12 

timer om ugen. 

Det er lykkedes at klemme al ferien, der skal afholdes inden 31.12.21 ind I denne måned. 

 Corona:  

Vi har talt om at lukke ned, men vi har svært ved at arbejde hjemmefra, og vi lukker om lidt 
for jul alligevel. En del af dem, vi har på kontoret er afhængige af, at vi er der, som et socialt 
holdepunkt og lige om lidt, lukker vi i 3 lange uger. Vi afholder julefrokost som planlagt på 
Gonzales onsdag morgen, da det er morgen/formiddag, og vi er de eneste, der har booket 
et bord i restauranten. 
 

 Status for Hjemløsekonferencen v/ Jan 
Der er ved at være styr på hjemmesiden, og der venter nu 200 invitationer på at bliver 
sendt ud. 
Vores egen hjemløsekonference-side bliver gjort hen over julen.  
 

 Velkomst for nye borgere d. 6. nov. v/jan:  
Der er skrevet en henvendelse til arrangørerne for at opnå en bedre balance mellem kultur 
og fritid og de sociale frivillige.  
 

 Foredrag med Svend Åge Madsen, Forum for Mænds Sundhed på SOSU er under 
forberedelse. Vi afventer SOSU-skolens tilkendegivelse af, om de ønsker at give deres 
elever mulighed for at deltage. 
 

 Vi afventer og afviser mange henvendelser som vi ikke kan nå at tage helhjertet del i f.eks. 
SAVN, TagMinHånd, Dansk Flygtningehjælp opstart af Bisidderkorps (som vi har sagt ja til, 
så den arbejder vi videre med). 
  

 
Andet: Flytning af arbejdes gruppemødet d. 11. januar til d. 25. januar kl. 16 - 18 Birgitte sender 
kalenderinvitationer ud. 

 
 
Eventuelt: ca. 5 min.  

  
 

Mødet sluttede kl. 18:00 


