15-01-19-MLS

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Afbud:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
14. januar 2019, kl. 17.00-21.00
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), Jannie Rasmussen (JR),
René Bøgh-Larsen (RBL), Hanne Børsen (HB), Anette Hansen (AH), Matilde
Louise Svanegaard (MLS)
Bente Klausen (BK), Benny Andreasen (BA), Karen Buus (KB)

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen
4. Vedtagelse af budget for 2019 (bilag 1)
5. Vedtagelse af årshjul for 2019 (bilag 2, samt supplerende materiale)
6. Frivillig Fredag 2019
7. Generalforsamling 2019
a. Orientering om konkurrence v. arbejdsgruppen
b. Fastsættelse af program for generalforsamlingen
c. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
d. Vedtægtsændringer ifm. FriSes kvalitetsmodel
8. Møde med Nyborg Kommune ang. Vestervold (bilag 3)
9. Eventuelt
10. Fastlæggelse af næste møde
Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
Ad. 2. Nyt fra formanden.
Året 2019 bliver udefra præget af FriSes kvalitetsmodel, hvor der er stormøde om
tildelingskriterierne i slutningen af januar. I foråret er det usikkert, om der skal
afholdes Danmarks Spiser Sammen enten med eller uden Folkebevægelsen mod
Ensomhed. Frivilligcenteret indgår i Nyborg Kommunes arbejdsgruppe ang.
udarbejdelsen af en ensomhedsstrategi og foråret byder også på strategiudvikling i
bestyrelsen. Året vil naturligvis blive præget af den forestående flytning til
Vestervold, hvis dato fortsat er ukendt. Efteråret byder på Frivillig Fredag, som på
landsplan overtages af FriSe og derfor vil blive afviklet en ny form på landsplan.
Det er forventningen, at 2019 vil blive et travlt år, og derfor vil der blive fokuseret på
at udvikle vores foreningsservice, så den bliver så effektiv som muligt.
Ad. 3. Nyt fra lederen.
Sidsen sidst har MLS været fokuseret på afslutningen af det gamle år og starten på
det nye. Det meste arbejde er dagsordensat på mødet her.
Ad. 4. Vedtagelse af budget for 2019 (bilag 1)
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OBS Drøftet som punkt 5 for at opnå bedre flow i dagsordenen.
Budgettet blev justeret efter drøftelser og vedtaget.
Ad. 5. Vedtagelse af årshjul for 2019 (bilag 2, samt supplerende materiale)
OBS Drøftet som punkt 4 for at opnå bedre flow i dagsordenen.
Det blev drøftet hvilke lokale markeder og begivenheder frivilligcenteret skal deltage
i og hvordan.
Det blev besluttet at deltage i Nyborg Gymnasiums årlige messe for potentielle
elever, Kulturnatten, Pinsemarkedet, Intromessen på Nyborg Gymnasium, samt
Aktivitetsdag i Ørbæk Midtpunkt. MLS justerer årshjulet så det reflekterer
beslutningerne omk. markedsdeltagelse.
Ad. 6. Frivillig Fredag 2019.
FriSe har overtaget planlægningen af Frivillig Fredag på landsplan og varsler
fornyelse af konceptet for Frivillig Fredag. Bestyrelsen ønsker fornyelse og udvikling
af Frivillig Fredag i ønsket om at bevare succesen, som evalueringen viser. Flere
muligheder blev drøftet, eftersom torvet formegentlig er lukket af til ombygning.
Pga. ombygningen på torvet, usikkerhed om hvornår frivilligcenteret skal flytte til
Vestrevold og manglende udmelding fra FriSe på nuværende tidspunkt, besluttede
bestyrelsen at udskyde indkaldelsen af den frivillige arbejdsgruppe til marts eller
april 2019.
Ad. 7. Generalforsamling 2019.
Det blev besluttet, at på første møde efter generalforsamlingen 2019 fastlægges
datoen for generalforsamlingen 2020, samt en fast dag for alle generalforsamlinger
fremover.
Samtidigt blev det besluttet, at generalforsamlingskonkurrencen 2020 skal udmeldes
i efteråret 2019.
MLS justerer årshjulet, så det reflekterer beslutningen.
7a. Det viser sig vanskeligt at samle erhvervssponsorater ind til generalforsamlingen.
Arbejdsgruppen fortsætter dialogen med erhvervslivet frem til 1. februar. Det blev
besluttet, at egenfinansiere konkurrencen, hvis midlerne ikke kan rejses.
7b. Generalforsamlingen 2019 vil følge skabelonen for 2018: 17.00-19.30 årsmøde
med konkurrence. 19.30 generalforsamling.
7c. CFJ, RBL og BK er på valg ved generalforsamlingen 2019.
7d. FriSe har gennemgået frivilligcenterets vedtægter og har anbefalet en ændring i
bestyrelsesparagraffen, således den lever op til de nye krav ifm. kvalitetsmodellen.
SES har påtaget sig at gennemgå vedtægterne og lave et ændringsforslag til næste
bestyrelsesmøde.
Ad. 8. Møde med Nyborg Kommune ang. Vestervold (bilag 3).
På mødet vil bestyrelsen få mulighed for at hilse på bestyrelsen for
aktivitetsforeningen, samt at blive vist rundt på Vestervold. Sundheds- og
omsorgschef Mette Bill Ladegaard vil orientere om den politiske beslutning, som
danner grundlag for frivilligcenterets flytning. På mødet vil der blive nedsat en
arbejdsgruppe, hvis antal medlemmer fortsat er ukendt.
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Bestyrelsen besluttede at MLS, CFJ og RBL som udgangspunkt skal deltage i
arbejdsgruppen. Er der behov for flere eller færre deltagere, så vil der blive justeret
derefter.
Ad. 9

Eventuelt.
Ingen punkter drøftet.

Ad. 10. Fastlæggelse af næste møde.
Næste møde bliver onsdag den 6. februar 2019 fra kl. 17.00-20.00.
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