05-10-18 MLS

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Afbud:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
14. oktober 2018, kl. 17.00-20.00
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), René Bøgh-Larsen (RBL),
Hanne Børsen (HB), Anette Hansen (AH), Benny Andreasen (BA), Jannie Rasmussen (JR), Karen Buus (KB)
Bente Klausen (BK)

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Underskrift af referat fra to foregående møder
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen (Bilag 1)
4. Generalforsamlingskonkurrence
5. Erhvervsnetværk i frivilligcenteret (Bilag 2)
6. Opfølgning på handleplan og aktiviteter v. Matilde
7. Fremlæggelse af budgetopfølgning v. Rene (Bilag 3)
8. Drøftelse af delstrategi ”fokusering af ydelser” herunder drøftelse af frivilligkorps i
den forbindelse
9. Eventuelt
10. Fastlæggelse af næste møde
Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde
Begge referater blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ad. 2. Nyt fra formanden
CFJ orienterede om, hvordan økonomiske ressourcer forventes fordelt i offentlige
puljer ud fra artikel fra Altingen med overskriften ”Sådan vil regeringen fordele satspuljen”. Artiklen fremhæver fokusområder, som det kan være relevant for frivilligcenteret og medlemsforeninger at spille ind i.
CFJ orienterede om, at FriSe har meddelt at høringsrunden for kvalitetsmodellen bliver udskudt og ændret.
Ad. 3. Nyt fra lederen (jf. bilag 1)
MLS fremlagde bilag 1. Foruden var der intet af referere.
Ad. 4. Generalforsamlingskonkurrence
Det blev besluttet, at vi afholder en konkurrence i forbindelse med den ordinære generalforsamling 2019.
Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af RBL, HB og KB, som har til opgave at udforme kriterier for deltagelse, PR omkring konkurrencen, konkurrencens
rammer og gevinster. Bestyrelsen ønsker, at der i år er mulighed for at vinde tre
præmier, gerne 5.000 kr., 3.000 kr. og 1.500 kr.
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Arbejdsgruppen fremlægger sit arbejde på næstkommende bestyrelsesmøde, hvor
datoen for generalforsamlingen også fastsættes.
Ad. 5. Erhvervsnetværk i frivilligcenteret (Bilag 2)
MLS fremlagde en mulig model for et erhvervsnetværk i frivilligcenteret, som er blevet afdækket siden sidste bestyrelsesmødet. Præsentationen fra sponsornet var
god, men den case-beregning, som MLS havde lavet afslørede meget arbejde, og
ikke så stor indtægt i forbindelse med netværket. Det blev besluttet, ikke at tage
imod tilbuddet om at starte et erhvervsnetværk på nuværende tidspunkt, men at
inddrage muligheden, når delstrategien på økonomiområdet drøftes.
Det blev besluttet at afdække hvilke erhvervsnetværk, som er relevante for frivilligcenteret at deltage i og hvad det koster. Dette vil blive inddraget i strategidrøftelserne i løbet af efteråret.
Ad. 6. Opfølgning på handleplan og aktiviteter v. Matilde
MLS orienterede om, at vi har fået tildelt to kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som afholdes i løbet af efterår og vinter. Herudover har vi et fyraftensmøde
på programmet om samskabelse med kommuner med Nis Grønager Madsen. Alle
kurser bliver programsat i løbet af oktober.
Der er blevet oprettet et fundraising netværk kaldet ”Fundraising i fællesskab”. Netværket er opstået på baggrund af forårets kursus kaldet ”Fundraising i foreningen”.
Netværkets første møde har været for kursusdeltagerne. Netværket bliver nu åbnet
op, så alle andre også kan melde sig ind.
MLS har talt med forfatter og foredragsholder Nis Grønager Madsen og han er interesseret i at holde diskussionsoplæg om samskabelse mellem frivillig og kommuner i
løbet af efteråret.
Det blev besluttet ikke at deltage i julemarkedet i Nyborg.
Ad. 7. Fremlæggelse af budgetopfølgning v. Rene (Bilag 3)
Udgifterne stiger eftersom vi afholder flere aktiviteter, men indtægterne kommer nu
ind som forventet, fordi socialstyrelsen er begyndt at betale. Budgettet overholdes
fint. Der var ikke nogen bemærkninger til det fremlagte budget.
Ad. 8. Drøftelse af delstrategi ”fokusering af ydelser” herunder drøftelse af frivilligkorps i
den forbindelse
Bestyrelsen drøftede delstrategien.
Ad. 9. Eventuelt
CFJ og MLS orienterede om aktuelle puljer og fonde, som er interessante for os og
vores medlemsforeninger. ”Lokalforeningspuljen” fra Isobro har ansøgningsfrist den
31. oktober og er interessant for vores medlemmer. ”Lokalpuljen” fra Dansk Handikap er særligt interessant for patientforeningerne. For frivilligcenteret er puljen Underværker fra Realdania potentielt interessant og mulig ansøgning vil blive afdækket
i løbet af den kommende tid.
Ad. 10. Fastlæggelse af næste møde
Næste møde afholdes 31. oktober 2018 kl. 17.00-20.00 i Ørbæk Midtpunkt (HBØ’s
lokaler).
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