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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Signe Pejstrup
Mødestuen
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
Tid:
3. maj kl. 17.00-20.00
Deltagere:
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), René Bøgh-Larsen (RBL),
Karen Buus (KB), Hanne Børsen (HB), Anette Hansen (AH), Benny Andreasen
(BA), Signe Pejstrup (SIP)
Afbud: Bente Klausen (BK), Jannie Rasmussen (JR), Anette Hansen (AH)
Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen (bilag 1)
4. Fremlæggelse af budgetopfølgning 2018 (bilag 2)
5. Godkendelse af aktivitetsplan 2018
6. Danmark Spiser Sammen, evaluering
7. Strategiseminar-dag, orientering fra arbejdsgruppen
8. Eventuelt
9. Hanne tager billeder.
10. Fastlæggelse af næste møde
Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde
Referat godkendt og underskrevet.
Ad. 2. Nyt fra formanden
Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde omkring ansøgnings- og
afrapporteringsprocesserne. Formanden orienterede om, at Socialstyrelsen i brev af
d.d. har bedt om at indsende på ny dokumentation for bestyrelsens godkendelse af
strategi ifbm. FRIG-ansøgningen. Bestyrelsen kontakter Socialstyrelsen for nærmere.
RBL er i indeværende periode introduceret til kasserer-rollen.
Bestyrelsen blev orienteret om GDPR, og Frivilligcenter Nyborg skal offentliggøre
politik ang. beskyttelse af persondata. Datatilsynet og Folketinget er endnu ikke
fuldt på plads med officielle vejledninger. Der blev nedsat et udvalg (SIP, KB og RBL),
der skriver udkast til vores privatlivspolitik m.v.
FriSe afholder fagligt netværk om udvikling af en ny kvalitetsmodel for frivilligcentre
d. 19. juni: CJ, SIP, og SES er tilmeldt (eller evt. RBL)
Der er endnu intet svar på PUF-ansøgningen.

Ad. 3. Nyt fra lederen (jf. bilag 1)
SIP orienterede om de væsentligste tiltag i indeværende periode, herunder
planlægning af Frivillig Fredag og en workshop om fundraising i Ørbæk Midtpunkt
baseret på frivilligcentrets brugerundersøgelse.

1

03-05-18-SIP
Bestyrelsen stillede desuden uddybende spørgsmål til kontorets nye placering på 1.
sal i Bastionen og det nye nøgle- og alarmsystem.
Ad. 4. Fremlæggelse af budgetopfølgning (jf. bilag 2)
Kassereren (RBL) fremlagde budgetopfølgningen. Der er bogført for 1. kvartal i
regnskabsåret. Vi forventer svar fra Socialstyrelsen på FRIG-ansøgningen i løbet af
juni. Indtil da holder vi fokus på udgiftssiden.
Ad. 5. Godkendelse af aktivitetsplan 2018
Aktivitetsplanen for 2018 blev fremlagt og drøftet. Aktivitetsplanen 2018 er
udarbejdet på baggrund af den forandringsteori bestyrelsen løbende arbejder med.
Bestyrelsen godkendte aktivitetsplanen.
Ad. 6. Danmark Spiser Sammen
SIP, HB og KB deltog alle i arbejdsgruppen for Danmark Spiser Sammen og CJ deltog
som gæst. Alle melder om et rigtig godt arrangement, god omtale og styrkelse af
netværk. Frivilligcenter Nyborg ønsker at deltage i at lave et lignende arrangement i
2019.
Ad. 7. Strategiseminar - orientering fra arbejdsgruppen
Grundet sammenfald med Pinsemarkedet indkaldes til strategiseminar tirsdag d. 22.
maj kl. 16.00 – 21.00. Arbejdsgruppen arbejder videre på programmet.
Ad. 8. Eventuelt
Frivilligcenter Nyborg er tilmeldt Pinsemarked i Nyborg lørdag d. 19. maj med en bod
i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00. SIP og CJ deltager hele dagen og kl. 13-16 deltager
RBL. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vender tilbage.
Frivilligcenter Nyborg tilbyder medlemsforeninger, at de kan stå i vores bod med os
ved tilmelding forinden. Vi tilbyder også, at medbringe materialer fra medlemmer.
Ad. 9. Fotografering af bestyrelse
Nye billeder er klar til hjemmesiden.
Ad. 10. Fastlæggelse af næste møde
Strategiseminar d. 22. maj og derefter fastlægge evt. næste møde.

2

