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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Signe Pejstrup
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
21. juni 2017 kl. 19.00-22.00
Matilde Louise Svanegaard (MLS), Signe Pejstrup (SIP), Bente Klausen (BK),
Cathrin Johansen (CJ), Svend Erik Stougaard (SES), Jannie Nørregaard
Rasmussen (JNR), Niels Høirup (NH)

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

Underskrift af referat fra forrige møde
Nyt fra formanden
Nyt fra lederen
Præsentation af Signe og præsentation af bestyrelsen
Orientering fra møde med Sundheds- og Forebyggels00esudvalget
Budgetkontrol for 1. halvår og evt. budgetrevision
Eventuelt
Næste møde

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Nyt fra formanden.
CH fortalte om mødet i sundheds- og forebyggelsesudvalget, hvor MLS og CH
repræsenterede Frivilligcenteret. MLS fremlagde på mødet en midtvejsstatus
for etableringsperioden, mens CH fremlagde de visioner, som blev lagt for
Frivilligcenteret på bestyrelsens seminardag. Udvalget var meget positivt
stemt over for de fremlagte visioner og enig i den retning, som bestyrelsen
har lagt for Frivilligcenteret.
CH fortalte desuden, at Frivilligcenterets sekretariat skal flyttes ind i det
lokale, som i daglig tale kaldes buffeten. I den forbindelse er det nødvendigt
at istandsætte lokalet. Kommunen har ikke kunne finde penge til det og har
derfor spurgt Frivilligcenteret, om vi kunne finde penge til istandsættelsen.
MLS har på vegne af formandsskabet meddelt Tue, at vi ikke kan finde
pengene, da vi kun begrænsede midler i budgettet pr. år til
materialeomkostninger. Vi kan ikke ændre på rammerne for disse midler, da
de er defineret af Socialstyrelsen. Det er usikkert, om denne lokaleflytning
bliver effektueret.
CH orienterede om mandagens dialogmøde ang. Nyborg Kommunes nye
frivillighedspolitik. JNR fortalte supplerende, at man overvejer at inddrage
Frivilligcenteret og andre aktører, som sparringspartner i skriveprocessen.

Ad. 3.

Nyt fra lederen.
Intet at referere.
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Ad. 4.

Præsentation af Signe og præsentation af bestyrelsen
Intet at referere.

Ad.5.

Orientering fra møde med Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Jf. i øvrigt ad. 2.
Foruden midtvejsstatus og visionerne for Frivilligcenteret, blev
Frivilligcenterets placering i Bastionen også drøftet. På baggrund af de
fremlagte visioner for Frivilligcenteret var der i udvalget stemning for, at finde
anden placering til Frivilligcenteret i fremtiden.
Desuden spurgte udvalget ind til projektet ”foreningsoverblik”. Udvalget var
positive over for projektet og specielt ift. at sammentænke det med flere
afdelinger i Nyborg Kommune, således der kommer til at være én indgang for
borgerne, men samtidigt et godt overblik for medarbejdere både på social-,
sundheds-, kultur- og fritidsområdet. Udvalget foreslog at man undersøger,
hvordan andre kommuner/frivilligcentre gør.
Det blev besluttet, at projektet sættes på som punkt på dagsordenen til det
næste bestyrelsesmøde.

Ad. 6.

Budgetkontrol for 1. halvår og evt. budgetrevision
Budgetkontrollen blev gennemført.
Det blev besluttet, at MLS udarbejder en budgetrevision til næste
bestyrelsesmøde.

Ad 7.

Eventuelt
MLS fortalte, at Frivilligcenter Kerteminde gerne vil besøge os, men at hun
foreslår, at vi også inviterer Frivilligcenter Odense med, da de også er en
meget tæt sparingspartner. Program for dagen laves af JNR, formandsskabet
og MLS.
MLS og JNR orienterede omkring Danmark spiser sammen, hvor det endnu
ikke er meldt ud, om Nyborg bliver udvalgt til trin 1 by igen i år. Hvis Nyborg
bliver udvalgt, bliver JNR koordinator i styregruppen. Frivilligcenterets rolle i
styregruppen vil blive afklaret i løbet af juni måned.
MLS orienterede om, at Socialstyrelsens tildelingskriterier er blevet
opdateret, og at Frivilligcenterets vedtægter derfor er blevet sendt til FriSe,
som har tilbudt at vurdere, om de lever op til de nye kriterier eller om det
bliver nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.
Overordet set fokuserer tildelingskriterierne, på det vi hele tiden har vidst;
nemlig øget professionalisering og strategisk ledelse i bestyrelsen, samt at
bestyrelsen også er åben over for erhvervslivet.
JNR og SIP orienterede om første planlægningsmøde i forbindelse med
Frivillig Fredag 2018. Der var mange interesserede og flere indgår i
arbejdsgruppen, som skal arbejde videre med de idéer, som kom frem på det
første møde.
JNR orienterede om, at hun har deltaget i et seminar, hvor eventfrivillighed
var på programmet. Her hørte hun om et projekt, som hedder CPH
Volunteers. Projektet kunne være interessant at inddrage, ift.
foreningsoverblik-projektet. Læs mere her: http://cphvolunteers.kk.dk
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9. Næste møde
Torsdag d. 7/9 kl. 19.00. Forud for mødet afholdes netværksbesøg med
Frivilligcenter Kerteminde og Odense fra kl. 16.00, med efterfølgende tapas.

