15-08-18 MLS

Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Afbud:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
14. august 2018 kl. 18.00-20.30
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), René Bøgh-Larsen (RBL),
Hanne Børsen (HB), Anette Hansen (AH), Benny Andreasen (BA), Jannie Rasmussen (JR)
Bente Klausen (BK), Karen Buus (KB),

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Underskrift af referat fra forrige møde
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lederen (Bilag 1)
4. Status på Frivillig Fredag v MLS
5. Fremlæggelse af budgetopfølgning 2018 (Bilag 2)
6. Efterårets workshop og netværk (Bilag 3)
7. Deltagelse i by-arrangementer (Bilag 3)
8. Drøftelse af fokus i efteråret ift. udmøntning af vedtagne strategi (Bilag 4)
9. Eventuelt
10. Fastlæggelse af næste møde
Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde
Grundet forglemmelse blev referartet ikke underskrevet. Referartet underskrives på
næste bestyrelsesmøde.
Ad. 2. Nyt fra formanden
CFJ orienterede bestyrelsen om tildeling af grundfinansieringsmidler, som vi nu har
fået udbetalt første rate af pr. august.
CFJ fortalte, at der er blevet afholdt afviklende MUS med Signe med henblik på at
hjælpe hende godt videre med sin jobsøgning. Torsdag den 9. august blev der afholdt afslutning for Signe.
På den eksterne front oplyste CFJ om en artikel, som hedder ”krymmel på lagkagen”,
publiceret af Altinget. Den starter potentielt en diskussion af hvad frivillighed skal
bruges til. CFSA lancerer snart deres kurser og her til efteråret vil der være endnu
bedre muligheder for at få kurser ud lokalt.
Ad. 3. Nyt fra lederen (jf. bilag 1)
MLS fremlagde bilag 1. Foruden var der intet af referere.
Ad. 4. Status på Frivillig Fredag 2018 v MLS
MLS orienterede om arbejdsgruppernes arbejde. MLS har lavet drejebøger til hver
arbejdsgruppe og efter første arbejdsgruppemøde er det tydeligt, at grupperne er
godt med. Det lader til, at der er fundet en god struktur for arbejdsgrupperne i år.
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Ad. 5. Fremlæggelse af budgetopfølgning 2018 (Bilag 2)
Der var ingen indvendinger til den fremlagte budgetopfølgning. RBL understregede,
at den første udbetaling fra Socialstyrelsen er modtaget. Frem mod årsafslutningen
vil der blive anvendt flere midler på aktiviteter, jf. drøftelser ang. handleplan for
2018 pkt. 6 og 7.
Ad. 6. Efterårets workshops og netværk (Bilag 3)
MLS orienterede om, at vi potentielt får en kursusdag med Nordea fonden i stil med
den vi afviklede i 2016 i samarbejde med VELUX fonden. Alternativt vil fonden måske deltage i Frivillig Fredag. Det forventes, at formen falder på plads i løbet af de
kommende uger.
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.
MLS er ved at afdække om der er interesse for en ”skrivecafé” blandt deltagerne på
forårets kursus ”fundraising i foreningen”. Det lader til at der til at være og hvis deltagerne ønsker at skrivecaféerne skal blive en tilbagevendende begivenhed, så inviteres der til et åbent netværk om fundraising.
Det netværk som tidligere har været på tale for URK, bliver ikke til noget, da der ikke
fortsat er interesse.
JNR fortalte, at kommunen har afholdt et arrangement på socialområdet, hvor deltagerne efterlyste netværksmulighed. Frivilligcenteret vil afdække, om der fortsat er
interesse for et netværk på området og tilbyde dette hvis relevant.
Ad. 7. Deltagelse i by-arrangementer (Bilag 3)
Det blev besluttet, at vi ikke deltager i Nordisk Festival i år, men afdækker hvordan vi
skal deltage i 2019.
Det blev besluttet, at vi deltager i 60+ aktivitetsdag i Ørbæk Midtpunkt den 15. september. SES repræsenterer frivilligcenteret. JNR tager med og repræsenterer kommunen i samme stand.
Ad. 8. Drøftelse af fokus i efteråret ift. udmøntning af vedtagne strategi (Bilag 4)
Det fremlagte proces for drøftelserne af delstrategier blev godkendt.
Det blev besluttet, at i forbindelse med de tre kommende bestyrelsesmøder vil der
blive afholdt efterfølgende temamøder, hvor følgende vil blive drøftet:
1) Fokusering af ydelser (herunder indledende drøftelse om frivilligkorps)
2) Økonomi
3) Synlighed
Ad. 9. Eventuelt
Intet at referere.
Ad. 10. Fastlæggelse af næste møde
Næste møde afholdes 4. oktober 2018.
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