05-02-18-SIP

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Karen Buus
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
5. februar kl. 17.00-20.00
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CJ), Bente Klausen (BK), Niels
Høirup (NH), Jannie Rasmussen (JR), René Bøgh-Larsen (RBL), Karen Buus (KB),
Hanne Børsen (HB), Signe Pejstrup (SIP)

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

8.
9.

Underskrift af referat fra forrige møde
Nyt fra formanden
Nyt fra lederen (v. SIP, bilag 1)
Økonomi, nyt vedr. regnskab 2017 og gennemgang af udkast til
regnskabsfremlæggelse til generalforsamlingen (Bilag 2)
Økonomi, godkendelse af budget 2018 med ændringer (Bilag 3)
Beslutning ang. Frivilligcentrets deltagelse i Forårsudstilling Ullerslev d. 24-25 marts
og orientering om Gang i Gaden d. 7. april kl. 10-13.
Planlægning af kommende generalforsamling
a. Arbejdsgruppen fremlægger program til godkendelse (bilag 4)
b. Orientering om, hvem der er på valg.
c. Formandens beretning – gennemgang og diskussion af udkast (bilag 5)
Eventuelt
Fastlæggelse af næste møde

Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.
Referat godkendt og underskrevet.
Ad. 2

Nyt fra formanden
Formanden har ud fra bestyrelsens ønske indsendt en indstilling til frivilligprisen. CJ
orienterede desuden om nyt fra FriSe ang. Socialstyrelsens tildelingskriterier
Herunder at Socialstyrelsen afholder informationsmøder i geografiske klynger i løbet
af første halvår af 2018.
Desuden har Center for Frivilligt Socialt Arbejde dags dato åbnet tilmeldingen til
forårets kurser.

Ad. 3

Nyt fra lederen (v. SIP, bilag 1)
SIP har i indeværende periode haft primært fokus på regnskabsaflæggelse. SIP har
desuden været til informationsmøde med Socialstyrelsen ang. puljer på det frivillige
sociale område. Det særlige ang. tildelingskriterierne for FRIG bliver, at de ikke
målrettes aktiviteter, men mål og strategier. SIP blev klædt bedre på ift. at hjælpe
foreninger. Der er pt ikke oplagte puljer for FCN der.

1

05-02-18-SIP
SIP orienterede endvidere om projekt Bevæg Dig i Foreningslivet som et positivt
samarbejde med NGIF.
Ad. 4

Økonomi, nyt vedr. regnskab 2017 og gennemgang
regnskabsfremlæggelse til generalforsamlingen (Bilag 2)

af

udkast

til

SIP redegjorde for status på det snarligt klargjorte årsregnskab.
Ad. 5

Økonomi, godkendelse af budget 2018 med ændringer (Bilag 3)
Budget 2018 vil fremlægges til godkendelse på kommende møde efter revisorens
besøg. Budgetudvalget vil planlægge at mødes før kommende bestyrelsesmøde.

Ad. 6

Beslutning ang. Frivilligcentrets deltagelse i Forårsudstilling Ullerslev d. 24-25 marts
og orientering om Gang i Gaden d. 7 april kl. 10-13.
Bestyrelsen tilkendegav, at det er meningsfyldt at FCN deltager på Forårsudstilling
Ullerslev om muligt. Hvilke bestyrelsesmedlemmer, der har mulighed for at deltage
besluttes på kommende møde.
Intet nyt ang. Gang i Gaden.

Ad. 7

Planlægning af kommende generalforsamling
a. Arbejdsgruppen fremlagde program og konkurrenceidé til godkendelse (bilag 4)
GF 2018 vil blive afholdt d. 13. marts.
Arbejdsgruppen har ønsket at udnytte GF, som mulig platform for at understøtte
lokale initiativer og øget netværk. Der er derfor udviklet en idé-konkurrence, som
skal forløbe op til GF.
Arbejdsgruppen fik sparring og arbejder videre med annoncering og program.
b. Orientering om, hvem der er på valg.
NB (genopstiller ikke), SES (ønsker genopstilling), KB (genopstiller som
suppleant, men er villig til at stille op til bestyrelsen), HB (ønsker
genopstilling).
c. Formandens beretning – gennemgang og diskussion af udkast (bilag 5)
General enighed om indholdet af formandens udkast.

Ad. 8

Eventuelt

Ad. 9

Fastlæggelse af næste møde
21. februar kl 17-20

2

