21-02-18-SIP

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Signe Pejstrup
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
Tid:
21. februar kl. 17.00-20.00
Deltagere:
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CJ), Jannie Rasmussen (JR),
René Bøgh-Larsen (RBL), Karen Buus (KB), Hanne Børsen (HB), Signe Pejstrup
(SIP)
Afbud: Bente Klausen (BK), Niels Høirup (NH)
Der var følgende på DAGSORDENEN:
Dagsorden er som følger:
1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
a. Herunder tilmelding til FriSes årsmøde og Forårsudstilling Ullerslev.
3. Nyt fra lederen (bilag 1)
4. Orientering om status på slutevaluering, brugerundersøgelse samt ansøgning for
driftsmidler ved Socialstyrelsen (v. SIP)
5. Økonomi, godkendelse af regnskab 2017 (bilag 2)
6. Økonomi, godkendelse af budget 2018 med ændringer (Bilag 3)
7. Planlægning af kommende generalforsamling
a. Arbejdsgruppen følger op på program og konkurrence. Udsendt GF
dagsorden og konkurrence (Bilag 4)
b. Formandens beretning – præsentation og sparring.
c. Øvrigt praktisk, hvem gør hvad og forplejningen.
8. Eventuelt
9. Fastlæggelse af næste møde

Ad 1.

Underskrift af referat fra forrige møde
Referat godkendt og underskrevet.

Ad 2

Nyt fra formanden
Formanden orienterede om de store puljer; PUF og FRIG, der har ansøgningsfrist i den
kommende tid. Formandskabet og SIP arbejder videre med muligheden for at søge
PUF om et projekt for, at inkludere socialt udsatte i frivilligheden. Ligeledes vil vi søge
om FRIG, grundfinansiering af frivilligcentre.
a.
Herunder tilmelding til FriSes årsmøde og Forårsudstilling Ullerslev.
CJ tilmeldes FriSes årsmøde.
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Frivilligcentret ønsker at deltage på Forårsudstilling Ullerslev, RBL og CJ repræsenterer
frivilligcentret.
Ad 3.

Nyt fra lederen
Intet at bemærke.

Ad 4.

Orientering om status på slutevaluering, brugerundersøgelse samt ansøgning for
driftsmidler ved Socialstyrelsen (v. SIP)
Formandskab og SIP mødes i kommende uge ang. Afrapportering og slutevaluering til
Socialstyrelsen vedr. midler til etableringsfasen. Brugerundersøgelsen er udsendt og
der er kommet besvarelser ind. Ansøgningsfrist og krav til ansøgning om driftsmidler
(FRIG) blev drøftet.

Ad. 5

Økonomi, godkendelse af regnskab 2017 (bilag 2)
Regnskabet er godkendt af revisoren. Bestyrelsen kunne godkende det reviderede
regnskab, men gjorde samtidig opmærksom på en fejl i de ikke-reviderede budgettal
i årsregnskabet. Det blev derfor besluttet at bestyrelsen afventer årsregnskab med
korrekte budgettal per e-mail med henblik på endelig godkendelse og underskrift ved
generalforsamling.

Ad. 6

Økonomi, godkendelse af budget 2018 med ændringer
Revideret budget er godkendt, dog ønske om anden opsætning.

Ad. 7

Planlægning af kommende generalforsamling
a.
Arbejdsgruppen følger op på program og konkurrence. Udsendt GF
dagsorden og konkurrence (Bilag 4)
Program og konkurrence er udmeldt og annonceret i Lokalavisen. Det har desværre
ikke været muligt endnu at finde en sponsor til idékonkurrencen. Arbejdsgruppen
arbejder videre med de praktiske opgaver i den kommende uge. HB og JR arbejder
videre med opreklamering.
b.
Formandens beretning – præsentation og sparring.
CJ præsenterede mundtlig beretning og modtog inputs fra bestyrelsen. HB og CJ
arbejder videre med teksten og understøttende slides med billeder.
c.
Øvrigt praktisk, hvem gør hvad og forplejningen.
Arbejdsgruppen arbejder videre med det praktiske.

Ad. 8

Eventuelt
JR orienterede om, at foreningslignende grupper, der ikke foreningsdannede, ikke kan
modtage §18 midler i Nyborg Kommune. JR undersøger mulighederne for, om
retningslinjerne kan opdateres fremadrettet.
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