08-04-19-MLS

Frivilligcenter Nyborg – Ekstraordinært
bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:
Afbud:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
8. april 2019, kl. 17.00-19.00
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), René Bøgh-Larsen (RBL),
Karen Buus (KB), Benny Andreasen (BA), Matilde Louise Svanegaard (MLS)
Mads Midtiby (MM), Jannie Rasmussen (JR), Hanne Børsen (HB), Anette
Hansen (AH)

Der var følgende på DAGSORDENEN:
1. Nyt fra formanden
2. Godkendelse af aktivitetsplan for 2019 (bilag 1)
3. Præsentation og godkendelse af revideret strategi (bilag 2, samt supplerende bilag 2.1)
4. Eventuelt
Ad. 1. Nyt fra formanden.
CF fortalte, at dette ekstraordinære bestyrelsesmøde er indkaldt, fordi der er brug
for at drøfte årets aktiviteter og strategi ifm. ansøgningen om grundfinansieringsmidler til Socialstyrelsen (FRUG-puljen). Formandsskabet har siden sidst haft fokus
på arbejdsgruppemøder ifm. den forestående flytning, netværksmøde i FriSes
formandsnetværket, deltagelse i FriSes årsmøde og ansøgningen til FRIG-puljen, som
vi skal mødes om i dag.
På FriSes årsmøde blev kvalitetsmodellen godkendt, og det er denne, som bruges
som grundlag for de tildelingskriterier, som lægger til grund for FRIG-puljen.
FRIG-arbejdsgruppen har opdateret strategien således, den tager højde for
kvalitetsmodellens hensigter.
I arbejdsgruppen som arbejder med frivilligcenterets forestående flytning, er det
blevet besluttet, at sekretariatet flytter til juni. De resterende foreningsaktiviteter
flytter i takt med at Vestervold tømmes.
Der er aftalt MUS med MLS den 9. april.

Ad. 2. Godkendelse af aktivitetsplan for 2019.
Aktivitetsplanen blev gennemgået og der blev foretaget enkelte sproglige
ændringer.
Det blev besluttet, at flytningen også skulle indskrives, som aktivitet, da den vil
præge året markant. Aktivitetsplanen blev godkendt.
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Ad. 3. Præsentation og godkendelse af revideret strategi.
Strategien blev gennemgået og der blev tilføjet en løbende opfølgning på strategien
på hvert ordinære bestyrelsesmøde.
Strategien blev godkendt.

Ad. 11 Eventuelt.
KB fortalte, at hun tager til Grønland fra den 15. juni til sidst i september. BA træder
ind i bestyrelsen i KB’s fraværd.
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