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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Matilde Louise Svanegaard
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
23. maj 2017 kl. 19.00-22.00
Hanne Børsen (HB), Matilde Louise Svanegaard (MLS), Bente Klausen (BK),
René Bøgh-Larsen (RBL), Cathrin Johansen (CJ), Svend Erik Stougaard (SES),
Karen Buus (KB), Jannie Nørregaard Rasmussen (JNR)

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Underskrift af referat fra forrige møde
Nyt fra formanden
Nyt fra lederen
Opfølgning på strategiseminardag
Samarbejdsaftale med Nyborg Kommune
Forretningsorden
Status på møde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Status fra ansættelsesudvalget
Eventuelt
Næste møde

Ad. 1.

Underskrift af referat fra forrige møde.
Alle tilstedeværende underskrev referatet.

Ad. 2.

Nyt fra formanden.
Der er 37 kandidater, som har søgt stillingen som foreningskonsulent.
Udvalget har i sidste uge afholdt tre møder ang. ansættelsen – to
forberedende og et møde omk. samtalernes indhold. Vi har afholdt samtale
med fem kandidater og udvalgt Signe Cecius Larsen Pejstrup til stillingen som
foreningskonsulent.

Ad. 3.

Nyt fra lederen.
Foruden det udsendte bilag orienterede MLS om status på det ene
udviklingsorienterede projekt for 2017 – veje til deltagelse. Projektet
udmøntes således, at vi, på baggrund af workshopsvarene fra Frivillig Fredag
2016, laver værktøjskasser, som kan hjælpe foreninger med at lave
aktiviteter, som får flest mulige til at deltage.

Ad. 4.

Opfølgning på strategiseminardag.
De udsendte bilag blev vedtaget uden ændringer og danner grundlag for
det strategiske arbejde i centeret frem til henholdsvis 2018 og 2020.

Ad.5.

Samarbejdsaftale med Nyborg Kommune.
Aftalen blev vedtaget uden ændringer.
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Ad. 6.

Forretningsorden.
Forretningsordenen blev vedtaget uden ændringer.
Det blev besluttet, at ved fremtidige vedtægtsændringer, skal bestyrelsen
foreslå at de dele, som vedrører forretningsordenen tages ud.

Ad. 7.

Statur på møde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
JNR orienterede om mødetidspunkt og målene med mødet blev drøftet.
Det blev besluttet, at der arbejdes videre på målsætningerne på
formandsskabsmøderne.

Ad. 8.

Status fra ansættelsesudvalget.
Signe Cecius Larsen Pejstrup er blevet ansat som foreningskonsulent. Det er
håbet, at Signe kan starte den 1. eller 6. juni.
Det blev samtidig besluttet, at Signe inviteres til at deltage i
bestyrelsesmøderne, så vi kan lære hende at kende, og hun os.

Ad. 9.

Eventuelt.
RBL ønsker, at der laves budgetopfølgning på næste møde.
MLS oplyste, at Frivilligcenter Kerteminde gerne vil inviteres på besøg.
Formandsskabet finder en dato for mødet.
MLS orienterede om, at der snart skal drøftes Frivilligpolitik i Nyborg
Kommune. Formandsskabet opstiller de mål, som Frivilligcenteret skal
arbejde på og udsender det til resten af bestyrelsen.

Ad. 10.

Næste møde.
21. juni 2017, kl. 19.00

