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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Matilde Louise Svanegaard
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
11. okt. 2016 kl. 18.30-21.15
Hanne Børsen (HB), Matilde Louise Svanegaard (MLS), Bente Klausen (BK),
Jannie Rasmussen (JR), René Bøgh-Larsen (RBL), Niels Høirup (NH)

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Nyt fra formanden
Nyt fra lederen
Valg af formand, næstformand og kasser
Orientering ang. lokaler i Bastionen
Opfølgning på handleplan og aktiviteter
Økonomi – orientering om budget og regnskab
Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. vedtægter
Projektmulighed: Foreningsvejviser
a. Drøftelse af anvendelse af ubrugte lønkroner
10. Eventuelt
11. Næste møde
Ad. 1.

Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august 2016 blev godkendt og
underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 2.

Nyt fra formanden.
Der var intet nyt.

Ad. 3.

Lederens beretning.
MLS orienterede om punkterne i det udsendte bilag, som indeholder
beslutningsgrundlaget for det, der refereres herunder. Overskrifterne
herunder refererer til punkter i det udsendte bilag.
Synlighed:
Det blev enstemmigt vedtaget, at MLS skal købe et abonnement på Fyens
Stiftstidende til Frivilligcenteret. Abonnementet skal omfatte alle ugens
udgivelser.
Brugerundersøgelserne:
Det blev enstemmigt vedtaget, at MLS ikke skal gennemføre en ny
stikprøvekontrolrunde.
Boblberg – muligvis Nyborg Kommunes nye borgerplatform:
Det blev enstemmigt vedtaget, at Frivilligcenter Nyborg ikke skal støtte
økonomisk op om platformen.
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Opfølgning på arbejdsgruppe nedsat sidst:
Det blev besluttet, at JNR og MLS udgør arbejdsgruppen, som skal udarbejde
en samarbejdsaftale mellem Nyborg Kommune og Frivilligcenter Nyborg.
Kom Videre Mand:
Det blev besluttet, at Frivilligcenter Nyborg ikke skal gå ind i projektet.
SMART recovery:
Det blev besluttet, at Frivilligcenter Nyborg ikke skal gå ind i projektet.
Facebook:
Det blev besluttet, at JNR skal undersøge, om vi kan overtage kommunens
Facebookside ”Frivillig i Nyborg”. Hvis ikke kan vi oprette vores egen
Facebookside.
Resultat 12-10-2016: Frivilligcenteret overtager ikke kommunens
Facebookside, så MLS opretter en selvstændig side til Frivilligcenteret.
Ad. 4.

Valg af formand, næstformand og kasser.
Formand – HB
Næstformand – Der blev ikke valgt nogen næstformand
Kasser – BK

Ad.5.

Orientering ang. lokaler i Bastionen.
MLS orienterede om møde mellem kulturhuset, sundhedsafdelingen, kulturog fritidsafdelingen samt Frivilligcenter Nyborg.
Resultatet af mødet blev, at Frivilligcenter Nyborg kun kan udlåne tre lokaler
på Bastionens 1. sal (de grå stuer), at Frivilligcenteret får frivilligkontor i den
nuværende buffet (stueetagen í Bastionen) og at Frivilligcenteret skal kunne
have kontorpladser til andre medarbejdere, praktikanter, mv. i kontoret.

Ad. 6.

Opfølgning på handleplan og aktiviteter.
MLS orienterede om, hvilke mål der er opfyldt ift. den vejledende
aktivitetsplan, som lå ved hendes ansættelse.
Det blev enstemmigt vedtaget, at MLS ikke skal starte yderligere netværk for
at nå de to netværk som var målet i den oprindelige, vejledende aktivitetsplan.

Ad. 7.

Økonomi – orientering om budget og regnskab.
MLS orienterede om, at der nu er oprettet bankkonto, men at der endnu ikke
er adgang til denne for Frivilligcenteret og at vi endnu ikke har modtaget et
Dankort.

Ad. 8.

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. vedtægter.
KA, RBL og NH deltager i arbejdsgruppen. MLS deltager som sekretær for
arbejdsgruppen.

Ad. 9.

Projektmulighed: Foreningsvejviser.
Det blev enstemmigt vedtaget, at projektet ikke skal gennemføres og at
Frivilligcenteret skal leve op til kravene i projektbeskrivelsen ved fortsat at
linke til Nyborg Kommunes Fritidsportal og opfordre medlemmer til at oprette
sig på portalen og holde deres oplysninger ved lige.
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Ad. 9.a.

Drøftelse af anvendelse af ubrugte lønkroner.
Ikke drøftet eftersom projektmuligheden blev afvist af bestyrelsen.

Ad. 10.

Eventuelt.

Ad. 11.

Næste møde.
13. december 2016, kl. 18.00

