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Referat af 6. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 12. april 2022 kl. 16:00 – 18:00  

                                         Afbud: Jørgen, Gitte, Tonny 
 
 

1. Bemærkninger til referatet fra d. 8/2 v/Jan 
Nej 
                                                                                                                                                 

2. Bemærkninger til dagsorden og evt. andre punkter til i dag. v/Jan 
Punkt 2. Fokusområde erstattes med Evaluering af Fokusområdet Mænd, da det giver 
mere mening at den nuværende bestyrelse, der har været med hele vejen også er dem der 
evaluerer. 
 

3. Fokusområder 2022-24? v/Birgitte og Jan 
Forsat drøftelse fra arbejdsgruppemødet og evt. beslutning                                                                                                                                                   
 
Evaluering af Fokusområdet Mænd 
Konklusionen som er et uddrag af evalueringen følger her. 
Det er første gang Guldborgsund Frivilligcenter har gennemført en periode med en forholdsvis 
fast struktur og en organisatiorisk retning i form af en Forandringsteori og en Handleplan. Det har 
været spændende at prøve at være "spærret inde" i et fokusområde i så langt tid. Jeg lyver, hvis 
ikke jeg også siger, at det har været frustrerende ikke at kunne arbejde fuldt ud (på grund af 
Corona - forsamlingsforbud, nedlukninger, arbejd hjemmefra, afstandskrav, krav til servering af 
mad osv.). Det har været meget spændende at kunne fordybe sig i opgaverne og ærgerligt, at så 
få aktiviteter fysisk er lykkedes for os.  
 
Alligevel bliver det netop derfor tydeligt, hvorfor der er den forskel i sundhed, og hvorfor der er 
behov for at gøre noget særligt ud af mænds fællesskaber. Tilbage til procesevalueringen så er der 
i der flere procesfaktorer, der har spillet ind 

 vi har undervurderet aktiviteternes tyngde og behov for at bliver understøttet 

 vi har undervurderet vores egen kapacitet til at projektstyre 

 vi har undervurderet at risikovurdere på et ordentligt grundlag 

 vi har undervurderet vores mulighed for at nå målgruppen 
 
Det ser lidt hårdt ud men på positivsiden ligger også et par gode pointer 

 vi har ikke sluppet taget i en aktivitet før alle muligheder var afprøvet 

 vi har hele tiden vurderet og taget bestik af situarionen og tilpasset 

 vi har haft et højt aktivitetsniveau og udnyttet alle de muligheder vi kunne 

 vi har glædet os over små sejre 
 
Vi har lært virkelige mange ting i denne periode, om os selv, måden vi arbejder på, hvad vi 
overkommer, hvad andre overkommer, bevidsthed om struktur, planlægning og kapacitet, og nu 
er der behov for at lægge projektet på hylden, fordi vi også er kørt træt.  
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Mænd vil nok i flere år have en særlig plads i vores arbejdsliv. Det har givet en indsigt i mænds 
problemstillinger og et blik for de udfordringer, der er omkring ulighed i sundhed og mænds 
fællesskaber. 

                                                                                      
4.  Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. v/ Gitte og Birgitte  

Gitte er fraværende i dag. 
Birgitte fortæller at vi efter aftale med Folkesundhed har produceret en video med Laila 
Mørch i forbindelse med afregning af §18 og §79 midler for at få flere til at afregne. 
Laila fortæller at hun har fået forbindelse med flere foreninger efter videoen er sendt ud 
med nyhedsbrevet.  
Vi har aftale at lave en ansøgningsvideo til puljen efter sommerferien, som vi kan sprede 
lidt mere. 
 

5. Generalforsamlingen. v/Jan 
Status på generalforsamlingen d. 18. maj. Dirigent mv. (A: Jens Erik- B: Dorthe) 
Kandidater 
 
Status på Dirigent 
Dorthe Sølling er forhindret pga. sygdom men vil gerne stille op som plan B 
Jens Erik Boesen er forhindret - aftalen er at Jan undersøger om Ditte Rust kunne være 
interesseret eller formanden for udvalget Britta Lange. 
 
Nuværende medlemmer på valg: 
Jørgen Rasmussen genopstiller ikke 
Kirsten Jensen genopstiller ikke 
Jan Riis genopstiller 
 

 Jens Erik Boesen overvejer at opstille 

 Tanja beckmann Sørensen opstiller gerne 

 Michael Birklund Simonsen stiller gerne op 
 
Suppleanter for medlemmer: 
Tonny Pedersen og Anders Bondo genopstiller 
 
Nuværende medlemmer fra andre medlemmer: 
Michael Birklund Simonsen se ovenfor 
Erik Søndergaard overvejer og taler evt. med Leder af Sønderskovhjemmet, Carsten 
Henningsen 
 
Suppleanter for andre medlemmer: 
Morten Larsen genopstiller 
 
 

6. Bestyrelsens årsberetning v/Jan  
Bilag kommer senest fredag. 
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Årsberetningen er vedtaget og udkommer i Centerets Årsberetning på Hjemmesiden 
 

7. Evaluering af bestyrelsesarbejdet v/ Birgitte og Jan  
Tip en 13èr om din bestyrelse gennemgås (bilag)   
 
En ny type evalueringsmodel er taget i brug. Den skal tilpasses men der er bred enighed 
om at den føles lettere at forholde sig til. 
 
Der er på de fleste punkter en vis enighed og vi vil tage indholdet til efterretning og 
inddrage tvivlsspørgsmålene oftere i møderne. 
 

8. Økonomi. v/ Kirsten. ca. 10 min.  
Orientering/status  
Godkendelse af regnskab   
 
Alle har fået tilsendt regnskabet og det er godtaget. Kirsten har ingen bemærkninger, og 
det fremsendes herefter til digital underskrift. 
    

9. Årshjul v/Michael  
Generalforsamling gennemgås, regnskabet underskrives, fremlæg kandidater til 
bestyrelsen, godkendelse af bestyrelsens beretning, evaluering af bestyrelsens arbejde, 
ydelseskataloget, dokumentation for forventet medfinansiering næste år fra kommunen   
 
Det er for tidligt på året at Dokumentation for medfinansiering er på årshjulet, det skal vi 
have rettet til. 
Ydelseskataloget blev præsenteret i februar, men der bliver ikke arbejdet på det. 
    

10. Faste punkter:  
Nyt fra FriSe: Referat fra FriSes landsmøde d 11-12 marts.  

Det var som altid en oplevelse med rigtig gode indslag. 
 

Nyt fra udvalgene og den gode historie 
 

Morten har deltaget i et arrangement for Ukrainere på Orgelmuseet og det var en 
stor oplevelse. Der er ikke så mange her i kommunen endnu, da vi kun har 
overnatningplads i 72 timer. Det ændrer sig nok den næste tid. 
 
Vågetjenesten har søgt nye Vågere og er gået fra 18 til 28 vågere.  
 
Michael reklamerer for et arrangment som Scleroseforeningen skal holde om at find 
en ny vej i nye livsvilkår. 
 
Scleroseforeningen har igangsat nogle nye grupper for unge pårørende 10 - 24 år. 
Det er en stor succes. 
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11. Information fra Birgitte og Jan. ca. 15 min.   
Bl.a.:  

 Nyt omkring personale mv.:    Vi har ingen i Samfundstjeneste og der skal ikke 
komme nogen på denne side af sommerferien. Vi har ingen i virksomhedsprøvning, 
og vil heller ikke ha flere på denne side af sommerferien. Signe er gravid og går til 
mange undersøgelser. Det giver lidt huller i planerne, men det går. 

 Møde med Borgmester Simon Hansen: Det var et godt møde, han lyttede meget og 
var glad for at få denne snak. Vi aftalte at sende endnu en ansøgning om en stilling. 

 Møde med Socialudvalget: Det kom ret hurtigt i stand med dette møde, men det 
blev et godt møde. Alle udvalgsmedlemmer var til stede, og flere kendte os ikke. Vi 
fik mulighed for at fortælle mange ting og flere medlemmer ønskede at komme 
tilbage, for at få mere information. De var glade for at komme til os tidligt i deres 
kommunalbestyrelses periode. 

 Foreningernes dag/Frivillig Fredag: Planlægningen er gået i gang. Trine er blevet 
konstitueret leder og er trådt ud af gruppen. Søren er trådt til i hendes sted. Aktiv 
Fritid deltager som repræsentant for foreningerne og et udvalgsmedlem deltager. 

 Status for Hjemløsekonferencen v/ Jan Det blev en god dag med 250 deltagere og 
20 stande. Der er kommet meget ros. Se alle indlæggene på 
Hjemloesekonference2022.dk  

 Svend Åge Madsen 19 april kl. 10.30: Blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

 Jens Høiriis Nielsen, Diabetes 26.4.kl. 19:00: Super tilbud fra Forskningens Døgn. 
Der er deltagelse fra Genoptræningen, måske en Diabetessygeplejerske og 
projektet med Steno/Absolon/Guldborgsund Kommune ville også deltage. 

 Scleroseforeningen/foredrag Anne Sophie Espersen på Hotel Falster, der er 100 
billetter á 100 kr.  

 Forfatterforeningen: Der er givet afslag. Vi overvejer om vi kan lave et arrangement 
til efteråret. 

 Signes uddannelse: Signe er nu uddannet Projektleder med et 12-tal. 

 Arbejdsopgaver i Centeret: Vi forsøger at få lidt hjælp til en arbejdsdag i forbindelse 
med sommerferien, så Birgitte ikke skal bruge den halve ferie på at blive klar. 

 Socialkompasset: Der er sat tid af til et virtuelt møde i Kalenderen, hvor det bliver 
præsenteret for alle interesserede kommunalt ansatte. En ansat fra Århus 
Kommune fortæller om brugen og implementeringen. 

 Andet: Vi har vandskade på ejendommen, og Birgitte har meddelt ejeren at det ikke 
er økonomisk muligt for os at vedligeholde indvendig, hvis klimaskærmen ikke er 
tæt. Han har set den og overgivet opgaven til Jonas, som plejer at kommer her og 
løse opgaverne for ham. 

 Alarm: Vores Alarmsystem er gået i stykker og et nyt er bestilt. Dermed skal alle 
nøgelbærere have en alarmbrik for at kunne slå alarmen fra. Vi går i gang lige efter 
Påske 

 Prøvebilleder, som skal bruges til at promovere Centeret med, præsenteres. 

 Hjernesagen ønsker at oprette en gruppe for yngre hjerneskadede 18 - 49 år. 
Morten tager fat i en vicevært han kender som kunne være interesseret i at være 
med.     
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12. Eventuelt:  
Bestyrelsesseminar d. 17- juni kl. 10 - 15 afholdes på Frivilligcenteret. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 
Mødet sluttede kl. 18:04 
 

 
 
 
 


