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Referat af 1. bestyrelsesmøde 

på Guldborgsund Frivilligcenter 
Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 16:00 – 18:00  

                                         Afbud: Tanja, Gitte, Marianne, Morten 
 
 

1. Bemærkninger til referatet fra d. 12/4 v/Jan 
Nej  
                                                                                                                                                 

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

 
3. Velkomst, mødedatoer og kort præsentation af, hvordan vi arbejder i bestyrelsen. v/Jan 

Godkendelse af mødedatoer og arbejdsform i bestyrelsen  
Bestyrelsen mødes den anden tirsdag i lige måneder, i ulige måneder mødes bestyrelsen den 
anden tirsdag i måneden til et arbejdsgruppemøde. Her kan der ikke tages beslutninger, men 
det giver mulighed for at gå lidt dybere ned i nogle emner. 
Forretningsordenen er den daglige vejviser for bestyrelsen. 
Centerlederen printer materiale, hvis man giver besked inden mødet, hvad man gerne vil have 
på papir. 
Tilsendt materiale på mail kvitteres med et "ok modtaget" til afsenderen. 
Den der har punktet på dagsordenen er også ordstyrer. 
 

4. Forretningsorden og vedtægter v/ Jan  
Godkendes, bilag 
Godkendt - underskrives på augustmødet. Det bemærkes at den er lang, forklaringen er at 
den skal indeholde bestemte formuleringer, og den derefter er godkendt af Socialstyrelsen i 
forhold til at udbetale Grundfinansieringsmidler (FRIG-midler). 
 

5. Bestyrelse seminaret, v/Birgitte  
Dagens program, herunder kompetencer og udvalg 
Jan starter dagens program med et kort gruppearbejde, hvor vi fortæller hinanden om vores 
erfaring og kompetencer. Bagefter kan man melde sig til udvalgsarbejde. Jan udsender 
materiale om indholdet af udvalgene. 
Vi skal skrive på en ny forandringsteori som skal vurderes til august og vedtages i oktober 
inden den indsendes til Socialstyrelsen. 
 

6. Evaluering generalforsamlingen v/Jan  
Valg af suppleant, forslag? 
Deltagerantallet er faldende, så generalforsamlingsudvalget skal se på generalforsamlingen i 
løbet af året. 
Forslag til suppleantpost : Ungerådet - Jan følger op på emnet. 

 
7. Udsatterådet. v/Birgitte og Jan 
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Kommunen ønsker at nedsætte et udsatteråd- hvem skal vi indstille?  Bilag.              
Michael indstilles for Frivilligcenteret og Jan er suppleant.                                                                                                                        
                                                                                      

8. Nyt fra kommunen og § 18-79 mv. v/ Gitte og Birgitte 
Gitte er fraværende. hun har meddelt på mail at §18 0g §79 ansøgningerne åbnes på 
foreningsportalen d. 15. august. Alle har afregnet, hvilket videoen med Laila har bidraget til. 
Vi planlægger endnu en video i forbindelse med ansøgningsrunden. Der er en del fejl på 
portalen som søges løst og der er en del der stadig afregner på det forkerte årstal. 
Åbent hus gik fint. Der planlægges på et større arrangement for seniorvejlederne. 
 

9. Økonomi. v/ Birgitte og Lars.  
Orientering/status  
Ansøgning til socialudvalget 
Der er ingen bemærkninger til regnskabet. 
Der er sendt forespørgsel til Guldborgsund Kommune, Regnskabsafdelingen om en 
forhåndstilkendegivelse på næste års midler. Den skal bruge til Socialstyrelsen i efteråret. 
I forhold til budgettet for næste år er der ønske fra personalet at der afsættes et fast beløb til 
sommer- og julefrokost, så det bliver lettere at arrangere. Det er vedtaget. 
Mht. Ansøgningen til Socialudvalget så er den sendt videre til Ældreudvalget så de to udvalg i 
fællesskab kan skubbe på en positiv beslutning. I den forbindelse skal vi invitere Bob, 
formanden for Ældreudvalget, ned til en kop kaffe - Jan er på opgaven. 
                                                                    

10. Årshjul v/Michael 
Gennemgang af årshjulet 
(Præsentation af foreningen, gennemgang af forretningsorden, gennemgang af Årshjul, 
Foreningernes dag/Frivillig Fredag, valg til udvalg og fastlæggelse af mødedatoer. 
årsregnskabet til socialstyrelsen) 
Alle emner har været berørt. 
   

11. Faste punkter:  
Nyt fra FriSe:  Orientering fra mødet d. 13 i Næstved 
Nyt fra udvalgene og den gode historie 
Det var sidste møde i Næstved med Frise og projektet, som Socialstyrelsen har været 
involveret i. Vi talte om på mødet, at vi ville gøre mere ud af at ses bestyrelser og ledere. Vi er 
ikke alene med de udfordringer, vi har i frivilligcentrene, så det kigger vi på til efteråret. 
 
Fars Legestue har igen været i TV-Øst, og der var kun en far. Vi nærmer os ferien og vores 
engagement med at sidde vagt i legestuen skal stoppe. Vi fortsætter naturligvis med at 
rekruttere til Fars Legestue, men vi har ikke mandskabstimer til at blive ved med at sidde der. 
 
Scleroseforeningen har solg ca. 65 billetter til foredraget på torsdag, og der var plads til 100, 
men det er sløjt alle vegne, det er helt generelt. 
 

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

 Nyt omkring personale mv.:    
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Signe Barsel sidste dag er fredag d. 26. august og første dag efter helligdage men inden 
inden ferie osv. er 22. juni 2023 
Lene er ansat som barselsvikar 24 timer om ugen mandag, tirsdag og torsdag 8-16 fra 
mandag d. 8. august. 

 

 Dialogmødet. 
Vi kigger på lokaler, sidst på Ældre Sagens nye lokaler, men der er mange uafklarede 
spørgsmål. 
 

 Foreningernes dag:  
Nedtællingen er gået i gang - der er 20 foreninger, der har meldt sig og det er normalt på 
denne tid. Hvis tilmeldingen fra foreningerne ikke er stor nok, bør vi overveje 
deltagelsen til næste år. 
 

 Kom videre mand: 
1. dag starter onsdag d. 28. september. 
 

 Andet: 

Tyk Trivsel - vi har synliggjort et onlineprojekt fra Frivilligcenter Silkeborg 
 
Ferie - vi har lukket i juli måned 
 
Vicevært - Morten har sat os i forbindelse med Palle, som hjælper os med praktiske 
ting i centeret til stor glæde for os alle. 
 
Forsikring sag - Jan har sagt ja til at være vejleder på en forsikringssag, hvor en frivillig 
har lavet nogle alvorlige ridser i et stuegulv. 
 
Sundhedsforsikring - den er nu aktiveret. 
 
Billeder - der er paraplybilleder på vej, men ting tager tid. 
 
Socialkompasset - Bodil Pedersen, Centerchef for Socialområdet har bedt en 
medarbejde nedsætte en arbejdsgruppe, som skal finde ud af, hvilke omkostninger der 
er ved at implementere det. 

 
 

13. Eventuelt  
 

Mødet sluttede kl.17:55 med en is. 


