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Referat af 5. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 8. februar 2022 kl. 16:00 – 18:00  

Deltagere: Jan Riis, Jørgen Rasmussen, Kirsten Jensen, Erik Søndergaard,  
Morten Larsen, Tonny Pedersen, Gitte Aagaard, Birgitte Zimling. 

 
 

1. Bemærkninger til referatet fra d. 14/12 v/Jan 
Nej 
                                                                                                                                                 

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

 
3. Corona. v/ Jan ca. 5 min.  

Orientering og godkendelse af formandsbeslutningen om ophævelse af restriktioner 
 fra d. 1. feb. 
Formandsbeslutningen blev godkendt og derved er restriktionerne ophævet. 

 
4. Fokusområder 2022-24? v/Birgitte og Jan 

Forsat drøftelse fra arbejdsgruppemødet og evt. beslutning        
Punktet er udsat til arbejdsgruppemødet d. 8.3.22. pga. mange fraværende fra bestyrelsen 
i dag. 
                                                                                      

5.  Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. V/ Gitte og Birgitte 
De nye politiske udvalg påbegynder deres arbejde meget snart, men det er forventeligt, at 
der går til sommerferien inden, der ligger en politik for området. 
Det ser ud til at Folkesundhed kommer til at referere til 2 udvalg, så det skal lige finde sine 
ben. 
Folkesundhed er glad for de nye lokaler, og Bestyrelsen overvejer at holde et møde der, 
for at se dem. 
Laila Mørch arbejder med afregningerne for §18 og §79, og sammen med frivilligcenteret 
forsøger vi, at få så mange til at afregne til tiden som muligt, da de ellers ikke vil kunne 
søge midler til efteråret. 
    

6. Sundhedsforsikring v/Birgitte ca. 10 min.  
Sundhedsforsikring til ansat personale. 
Orientering og beslutning 
Det er vedtaget at indkøbe sundhedsforsikring til de ansatte. 

 
7. Generalforsamlingen. v/jan ca. 10 min.  

Generalforsamlingen er d. 18. maj. Hvem genopstiller? 
Erik genopstiller ikke 
Kirsten genopstiller ikke 
Jørgen genopstiller ikke 
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Jan genopstiller 
Morten genopstiller 
Tonny genopstiller som suppleant 
 

8. Økonomi. v/ Kirsten. ca. 10 min.  
Orientering/status:  Der er ikke noget at bemærke i forhold til årsafslutningen. Bo er en 
dygtig bogholder og alting er i orden. 
 
Husleje/depositum: Guldborgsund Kommune Regnskabsafdelingen ved Jesper Rothberg 
har forhøjet garantisummen for depositum på lejemålet. Det er stadig tanken at det skal 
indgå i en samarbejdsaftale 
 
Modtaget donation:   Venner af Norge har opløst foreningen og givet deres restmidler til 
Frivilligcenteret på 16.850 kr. Det takker vi for. 
 
El regning: Jørgen fra e-administrationen har hjulpet med at regne vores el-regning 
igennem og konstaterer, at den stiger med ca. 4000 kr. i år. 
 
En NemId til Gitte: Gitte Holdberg - udlånt af Folkesundhed, bliver den der fremover skal 
passe vores regnskab og indkøb. Derfor er det upraktisk, at hun ikke har en 
medarbejdersignatur og et dankort. Det er bevilget. 
 

9. Årshjul v/Michael, ca. 5 min.  
Grund-finansiering/FRIG: Vi har modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen. 
 
Status på forandringsteorien: Udviklingsplanen er gennemgået. 
 
Planlægning af Foreningernes dag/Frivillig Fredag: Første møde er planlagt til om 14 dage. 
 
Godkendelse af generalforsamlingsudvalgets oplæg til generalforsamlingen: Udvalget har 
endnu ikke holdt møde. 
 
Næste års bestyrelse: Se tidligere i referatet punkt 7.  
Status for sidste års regnskab: Se under økonomi punkt 8 
Årets tal præsenteres: Der er ikke lavet registreringer sidste år pga. corona. Det gav ikke 
rigtig mening. 
 

10. Faste punkter: ca. 5 min. 
Nyt fra FriSe: FriSes landsmøde d 11-12 marts. Hvem deltager. Kan man deltage kontaktes 
Birgitte. 
Nyt fra udvalgene og den gode historie: ingen i dag. 
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11. Information fra Birgitte og Jan.  
Nyt omkring personale mv.:  Gitte Holmberg er startet, hun skal passe regnskab og 
indkøb som det primære. Kort gennemgang af personalesammensætningen. 
 

Foreningernes dag/Frivillig Fredag: Se punkt 9 
Grund-finansiering: Se punkt 9. 
Status for Hjemløsekonferencen v/ Jan: Der er nu tilmeldt 147. Økonomien skal 
hele tiden tilpasses efter mængden af deltagere. Der er plads til 200, men der skal 
aftales med Hallen, hvad der kan fungere og bliver en god oplevelse. Tonny 
bemærker at der ikke er nogen hjemløse inviteret. 
 

Andet:   
Fars Legestue: Det har været godt at flytte tiden og dagen, der har været ca. 10 nye 
fædre i januar måned. Der er nu 3 frivillige bedstefædre som frivillige. Vi holder er 
fællesmøde med frivillige og sundhedsplejerskerne, så vi kan overdrage og sætte et 
formelt samarbejde op mellem de 2. 
Socialkompasset: En platform under udvikling fra Århus Frivilligcenter. Frise vil gøre 
den til landsdækkende over nogle år. Vi kan se både gode og dårlige sider af den og 
det vil kræve økonomi af kommunen at involvere sig. Der bliver plads til både 
sociale foreninger, kulturelle foreninger og kommunale tilbud. Der vil være et større 
arbejde under opstarten og den første tid. 
Seniorværkstedet: Vi har fået en henvendelse fra en mand som i Frivilligcenter 
Næstved har etableret et Seniorværksted. Det vil han gerne gøre igen - 
udfordringen er lokalerne. 
  

12. Eventuelt: ca. 5 min.  
  
 

Mødet sluttede kl. 17:33 


