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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
23. marts 2017 kl. 18.45-22.00
Hanne Børsen (HB), Matilde Louise Svanegaard (MLS), Bente Klausen (BK),
René Bøgh-Larsen (RBL), Niels Høirup (NH), Cathrin Johansen (CJ), Karen Buus
(KB)

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

Præsentationsrunde med fokus på den enkeltes kompetencer
Konstituering
Nyt fra lederen
Forretningsorden
Fastsættelse af dato for strategidag
Planlægning af årets møder
Eventuelt
Næste møde

Ad. 1.

Præsentationsrunde med fokus på den enkeltes kompetencer. Herunder
drøftelse af, hvordan kompetencerne bedst bringes i spil i bestyrelsesarbejdet.
HB: Lang erfaring inden for bestyrelsesarbejdet, desuden er kommunikation,
PR, marketing og koordination primære styrker.
BK: Bedst på gulvet, praktisk orienteret og går gerne til hånde.
RBL: God bestyrelseserfaring og erfaring med politisk interessevaretagelse.
Særligt styrker inden for der processuelle og struktureringsarbejde.
NH: God, bred erfaring inden for bestyrelsesarbejde og kommunalt
rådsarbejde, samt forhandlingserfaring. Stor erfaring i samarbejde med
offentlige instanser og alt om lovgivningsmæssigt arbejde.
SES: Lang og bred erfaring inden for bestyrelsesarbejde, politisk
organisatorisk arbejde og frivilligt økonomisk arbejde og frivilligt
rådgivningsarbejde.
CJ: God bestyrelseserfaring. Erfaring med kommunalt samarbejde og
organisatorisk udvikling. Arbejder nu med kompetence og kursusudvikling.
KB: Koordination af frivillige aktiviteter. Erfaring med elevrådsarbejde, men
ikke bestyrelsesarbejde.

Ad. 2.

Konstituering.
Formand:
Cathrin Johansen
Næstformand: Svend Erik Stougaard
Kasserer:
Bente Klausen
Det undersøges, hvordan den interne revisions rolle er ift. dennes øvrige rolle
som frivillig på økonomiområdet.
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Ad. 3.

Forretningsorden.
NH, RBL, SES, CH er ansvarlige

Ad. 4.

Fastsættelse af dato for strategidag.
Efter det første formandsskabsmøde udsender MLS en Doodle med datoer.

Ad.5.

Planlægning af årets møder. Herunder gennemgang af årshjul for 2017.
Bestyrelsesmøde 1 afholdes d. 18. april 2017
Resten af årets bestyrelsesmøder fastlægges af formandsskabet.

Ad. 6.

Eventuelt.
MLS orienterede om, at de dokumenter (1. Ansøgning om Frivilligcenter
Nyborgs etablering, 2. Socialstyrelsen tilskudstilsagn, 2. Frivilligcenterets
nuværende og reviderede vedtægter, 3. Referat fra tidligere
generalforsamlinger, 4. Budget for Frivilligcenterts etableringsperiode), som
bestyrelsen i februar besluttede, skulle udleves til Udsatterådet, ikke er blevet
udleveret til rådet, men er blevet udleveret til Elsa Knudsen som privatperson.
Elsa er ikke medlem af Frivilligcenter Nyborg. Elsa er formand for
Udsatterådet, men henvendte sig til kommunen som privatperson. JR oplyste
dengang bestyrelsen, at det var Udsatterådet der fremsatte anmodningen,
men det var altså en privatperson.
MLS oplyste, at Rikke Benjaminsen starter i virksomhedspraktik den 3. april
2017.
MLS oplyste, at det er blevet en lejlighed ledig på 2. salen og at der er indledt
en foreløbig dialog med Tue omkring anvendelsen af lokalet.
MLS og HB orienterede om, at Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses
henvendelse til styregruppen i Danmark Spiser Sammen er blevet modtaget,
men at styregruppen har givet udtryk for, at de syntes henvendelsen var en
smule uforskammet.

Ad. 7.

Næste møde.
18. april 2017, kl. 19.00

