03-04-18-SIP

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Signe Pejstrup
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
Tid:
3. marts kl. 17.00-20.00
Deltagere:
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), Jannie Rasmussen (JR),
René Bøgh-Larsen (RBL), Karen Buus (KB), Hanne Børsen (HB), Anette
Hansen (AH), Benny Andreasen (BA), Signe Pejstrup (SIP)
Afbud: Bente Klausen (BK)
Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Underskrift af referat fra forrige møde, verifikationsliste og protokollat.
2. Præsentation og resurseafdækning af den nye bestyrelse.
3. Nyt fra formanden v/ Catrin.
Herunder Status på afsendt afrapportering og fremlæggelse af udkast til FRIG
ansøgningen. Samt evaluering af Messen i Ullerslev 24 marts (René)
4. Nyt fra lederen v. Signe
Kort mundtlig orientering om bl.a. CAS-week, Præsentation af brugerundersøgelse
samt orientering / drøftelse om evt. nyt regnskabssystem.
5. Forretningsorden til godkendelse (er udsendt)
6. Kort evaluering af generalforsamling og idé - konkurrence
7. Diskussion af mulighed for indkomstgenerende aktiviteter og alternative
finansieringsmuligheder (jf. Karen Johansens kommentar til regnskabet på GF) (evt.
nedsættelse af arbejdsgruppe)
8. Status på Danmark Spiser Sammen v/. Jannie
9. Strategiseminar-dag, herunder dato, tema (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe).
10. Høringssvar på Nyborg kommunes Frivilligpolitik (drøftelse)
11. Find den her:
http://ipaper.ipapercms.dk/NyborgKommune/Hjemmesiden/Politik/Politikker/udka
st-frivillighedspolitik-2018-2021-ny/
12. Jakker v/ Hanne
13. Fastlæggelse af næste møde /er
14. Eventuelt

Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde, verifikationsliste og protokollat.
Alle dokumenter underskrevet af de tilstedeværende.
Ad. 2. Præsentation og resurseafdækning af den nye bestyrelse.
Alle deltagere præsenterede sig selv med efterfølgende uddybende snak om særlige
interesser og kompetencer.
Bestyrelsen er bredt sammensat og repræsenterer det socialt arbejde blandt
børn/unge og ældre, flygtninge, men også idræt, spejderliv, golf, og musikkultur.
Bestyrelsen har samlet set kompetencer inden for organisation, idéudvikling og
viden om frivillighed. Endvidere besidder bestyrelsen rigtig mange gode kontakter i
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foreningslivet, erhvervslivet, i det politiske liv og ind i kommunen. Der er
kompetencer inden for PR og grafisk arbejde, kommunikation, regnskab og
økonomi, projektledelse, samt viden om foreningslivet inden for det sociale, idrætog kultur samt flygtningeområdet.
Bestyrelsen er optaget af at danne gode rammer, der kan bidrage til at styrke
udsatte gruppers muligheder og sociale relationer, herunder at styrke det rummeligt
fællesskab.
Ad. 3. Nyt fra formanden:
Der er indsendt afrapportering og regnskab til Socialstyrelsen for de to års
etableringsperiode.
Der er endvidere indsendt ansøgning om midler til projekt om at inkludere udsatte
borgere i frivilligt arbejde (PUF).
Driftsansøgningen ved Socialstyrelsen (FRIG) – udkast til ansøgning er rundsendt.
Formanden fremlagde forslag til strategiske mål ud fra frivilligcentrets
indsatsområder, som skal indgå i ansøgningen. Forslag og udkast blev godkendt.
Bestyrelsen arbejder videre med såvel strategiske mål som handleplaner.
CFJ og RB deltog i Forårsudstilling Ullerslev på vegne af Frivilligcenter Nyborg med
henblik på repræsentation i lokalområderne. CFJ og RB havde dialog med og
etablerede gode kontakter.
Ad. 4. Nyt fra lederen
SIP orienterede om CAS-Week: I en hel uge arbejdede 22 elever fra Nyborg
Gymnasium frivilligt på Bastionen og på to aktivcentre. Medarbejdere, elever og
lærere har alle været meget glade og tilfredse, og ønsker at gentage succesen næste
år.
Brugerundersøgelse: 61 har d.d. deltaget i undersøgelse med nyttig information for
frivilligcentrets kommende arbejde. SIP samler en kort rapport med grafer over de
vigtigste punkter.
Regnskabspraksis: RBL vil som ny kassér snarest blive introduceret til det nuværende
regnskabssystem. Bestyrelsen besluttede, at afvente dette inden yderligere
undersøges.
Ad. 5. Forretningsorden til godkendelse (er udsendt)
Opdateret forretningsorden blev godkendt med enkelte korrektioner.
Godkendt forretningsorden udsendes til bestyrelsen med referatet fra dette møde.
Ad. 6. Kort evaluering af generalforsamling og idé - konkurrence
Bestyrelsen var tilfredse med både idé-konkurrencen og generalforsamlingens
forløb. Bestyrelsen var enige om at Idé-konkurrencen kan indgå igen næste år, dog
med længere forberedelsestid.
Der var desuden ros fra dirigent Jess Aagård.
Ad. 7. Diskussion af mulighed for indkomstgenerende aktiviteter og alternative
finansieringsmuligheder (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe)
Punktet blev udsat til senere.
Ad. 8. Status på Danmark Spiser Sammen v/. Jannie

2

03-04-18-SIP
Orientering om at billetsalget går godt. Der er stadig enkelte ledige pladser.
Frivilligcentret har reserverede billetter samt billetter til løssalg til foreninger eller
enkeltpersoner.
AH påtog sig at sælge de reserverede billetter kontant ved hoveddøren tirsdage og
torsdage de kommende to uger. Muligheden annonceres.
Ad. 9 Strategiseminar-dag, herunder dato, tema (evt. nedsættelse af arbejdsgruppe):
Strategiseminardagen bliver afholdt lørdag d. 19. maj. Det blev besluttet at
arbejdsgruppen udgøres af formandskabet, som udvikler program.
Ad. 10. Høringssvar på Nyborg kommunes Frivilligpolitik (drøftelse):
Udkast til høringssvar blev fremlagt og godkendt.
Ad. 11. Jakker v/ Hanne:
Orientering om at jakker med logo er bestilt og forventes klar til Danmark Spiser
Sammen d. 24. april med henblik på synliggørelse af Frivilligcentret.
Ad. 12. Fastlæggelse af næste møde /er
Næste møde blev fastlagt til 3. maj kl. 17.00- 20.00
Ad. 13. Eventuelt
SIP orienterede om, at Frivilligcenter Nyborgs kontor sammen med Bastionens
kontor flytter på 1. sal i det tidligere Mødestuen torsdag d. 5. april. Flytningen giver
nogle nye udfordringer. Det nye alarmsystem vækker bekymring, da systemet
kræver grundig introduktion og eventuelle fejlmeldinger kan give udgifter til
brugerne.
Bestyrelsen opfordrede SIP til at sammenfatte status i et dokument samt orientere
medlemmer og brugere af huset om flytning og alarmsystem.
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