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Frivilligcenter Nyborg - Bestyrelsesmøde
Referent:
Sted:

Tid:
Deltagere:

Afbud:

Matilde Louise Svanegaard
Bestyrelseslokalet
Nørrevoldgade 63
5800 Nyborg
7. februar 2019, kl. 17.00-20.00
Svend Erik Stougaard (SES), Cathrin Johansen (CFJ), Jannie Rasmussen (JR),
René Bøgh-Larsen (RBL), Hanne Børsen (HB), Anette Hansen (AH), Benny
Andreasen (BA), Matilde Louise Svanegaard (MLS)
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
4. Nyt fra øvrige
5. Opfølgning på handleplan og aktiviteter (bilag 1 og supplerende bilag 1.1)
6. Økonomi
7. Prioritering af Matildes tid (v. Jannie)
8. Generalforsamling 2019
a. Orientering om konkurrence v. arbejdsgruppen
b. Vedtægtsændringer ifm. FriSes kvalitetsmodel (bilag 2)
c. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
d. Afstemningsregler
e. Arbejdsfordeling på generalforsamlingen (bilag 3)
9. Orientering om kvalitetsmodellen og kommende tildelingskriterier, herunder arbejdet
med frivilligcenterets strategi
10. Orientering om FriSe-net
11. Eventuelt
12. Fastlæggelse af næste møde

Ad. 1. Underskrift af referat fra forrige møde.
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.
Ad. 2. Nyt fra formanden.
FriSe har holdt arbejdsmøde for Frivilligcentrene om tildelingskriterierne vedr. den
nye kvalitetsmodel. RBL og MLS deltog på vegne af Frivilligcenter Nyborg. Det
forventes af FRIG-puljen udmeldes i morgen med en ansøgningsfrist fem uger
senere. En del af de nye kriterier er, at frivilligcenteret skal lave op til sit
arbejdsgiveransvar ved også at afholde miljøsamtaler ud over de gængse krav om
MUS og APV. Dette års MUS-samtale er aftalt med MLS til afholdelse i 1. kvartal.
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På landplan er den såkaldte ”reserve” ved at blive landet. Derfor kan man med
fordel holde øje med altinget.dk og se om der bliver udmøntet midler, som kan være
interessante at søge.
Ad. 3. Nyt fra lederen.
Fokus i januar har været på generalforsamling og årsregnskab, som optager stort set
alt arbejdstiden.
Sammen med JRAS deltog jeg på Frivillighedens Vidensdøgn, som bl.a. havde fokus
på verdensmålene – som også bliver en del af vores generalforsamling.
Herforuden har der været afholdt en del møder med vores medlemsforeninger og
nye initiativer, navnlig Lungeforeningen, Mænds Mødesteder, Bedre Psykiatri,
Nyborg Roklub, NyDaNa, Fodslaw og Tid til andre.
Der er afsendt en ansøgning om afvikling af en mental sundhedskampagne blandt
frivillige hos foreningen Velliv.
Vi har haft besøg af FriSes leder Casper Bo Danø, som blev vist rundt på både
Bastionen og Vestervold.
Jeg har desuden deltaget i det første arbejdsgruppemøde i Nyborg Kommunes nye
ensomhedsstrategi. Som en del af arbejdsgruppen har jeg fokus på at sikre
foreningslivets interesser, idet jeg sætter fokus på, hvor vigtige foreninger, grupper
og civilsamfund er i at løse denne problemstilling. Dette vil fremgå både af visionen
for ensomhedsstrategien, samt direkte i udformningen af de indsatsområder, som
Nyborg Kommune vil fokusere på i deres strategi.
Ad. 4. Nyt fra øvrige
BA fortalte, at Ørbæk Midtpunkt indvier deres nye lokale 1. marts 2019. Ørbæk
Midtpunkt har været til møde hos DGI og også her var FN’s verdensmål et tema.
DGI’s perspektiv er, at foreninger bør have fokus på aktiviteter, som lægger ind
under verdensmålene.
BA fortalte også, at frivilligcenteret med fordel kan tage inspiration i den
organisatoriske opbygning i Vejen idrætscenter. Her har de 80 frivillige. Hvis borgere
har en god idé får de tildelt en frivillig gruppe, som hjælper idéen i gang som en
midlertidig arbejdsgruppe. Herfra udvikler idéerne sig til egentlige projekter, som
kan køres bæredygtigt.
Ad. 5. Opfølgning på handleplan og aktiviteter.
Der er planlagt kurser for hele året, som vil blive afviklet i Nyborg, Ullerslev og
Ørbæk. I løbet af marts vil alle kurser blive offentliggjort på hjemmesiden, hvor
medlemmer vil kunne tilmelde sig løbende.
Ad. 6. Økonomi.
RBL fremlagde resultatopgørelsen for 2018. Regnskabet er ved at blive gennemgået
af revisor og vil være generalforsamlingen i hænde rettidigt.
Ad. 7. Prioritering af Matildes tid (v. Jannie).
JRAS fortalte, at medarbejdere i Nyborg Kommune og enkelte foreninger spørger,
hvorfor det til tider er meget svært at komme igennem på Frivilligcenter Nyborgs
telefon. JRAS foreslår, at telefonen skal være åben, også når MLS er til møder, på
kursus, konference eller lignende.

2

05-03-19-MLS
MLS fortalte, at den nuværende praksis er, at telefonen er åben, når MLS er på
kontoret, men at den er lukket under møder, kurser, samt under enkelte meget
fokuskrævende arbejdsopgaver i forbindelse med regnskabsafslutningen. MLS har
efter aftale med formandsskabet planlagt sin arbejdsdag således, at meget
fokuskrævende opgaver lægges om formiddagen, hvor der er færrest der kontakter
frivilligcenteret i forvejen, og at telefonen kun er lukket, hvis arbejdsopgaven kræver
det. MLS fortalte også, at hendes arbejdstider er meget svingende og kræver meget
aftenarbejde. Således er kontoret ikke nødvendigvis åbent i det, som vanligt
betragtes som almen kontortid. Det forventes i øvrigt, at telefonen vil være endnu
mere åbent ifm. flytningen til Vestervold, fordi der således kan inddrages frivillige i
opgaveløsningen. MLS bad bestyrelsen tage stilling til, om man ønsker at indføre en
telefontid eller om man ønsker at fortsætte den nuværende praksis frem til
flytningen.
Efter drøftelse blandt bestyrelsen om ressourcer og løsningsmuligheder
konkluderede CFJ, at vi i første omgang bør arbejde med at tydeliggøre, hvornår det
er muligt at træffe MLS, da denne drøftelse har vist, at vi for indeværende ikke har
ressourcer pt. til at ændre noget afgørende, før vores vilkår ændrer sig ifm. den
forestående flytning. Dog bør vi have tilgængeligheden på telefonen som et kraftigt
opmærksomhedspunkt i dagligdagen og bad MLS se på mulige alternative løsninger.
Bestyrelsen var enig i denne konklusion.
Ad. 8. Generalforsamling 2019.
8.a Orientering om konkurrence v. arbejdsgruppen: Konkurrencen er offentliggjort
og der kører annoncering. Konkurrencen selvfinansieres.
8.b Vedtægtsændringer ifm. FriSes kvalitetsmodel (bilag 2): Bilag gennemgået og klar
til generalforsamlingen. Ifm. gennemgangen spurgte HB, om det burde være et krav
at man har mandat fra sit bagland, når man stiller op som bestyrelsesmedlem. Det
blev besluttet, at det mandat der ligger i at være deltagende for sin forening og
stemmeberettiget på generalforsamlingen er tilstrækkeligt mandat til at stille op til
bestyrelsen.
JRAS fortalte, at hun havde undersøgt, at der ikke var noget i vejen for, at hun kunne
fortsætte som bestyrelsesmedlem (dette spørgsmål opstod på foregående
bestyrelsesmøde).
8.c Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: CFJ, RBL og BK er på valg. CFJ og RBL ønsker
genvalg, men BK genopstiller ikke. AH ønsker opstilling til bestyrelsen og vil blive
anbefalet valgt på generalforsamlingen sammen med CFJ og RBL.
8.d. Afstemningsregler: SES tjekker stemmesedler.
8.e Arbejdsfordeling på generalforsamlingen (bilag 3): Bilag 3 blev opdateret så hver
arbejdsopgave blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer og ansat.
Ad. 9

Orientering om kvalitetsmodellen og kommende tildelingskriterier, herunder
arbejdet med frivilligcenterets strategi.
FriSe arbejder sammen med Socialstyrelsen om at udvikle en ny kvalitetsmodel for
frivilligcentre i Danmark. Denne kvalitetsmodel vil indeholde kriterier, som
frivilligcentrene skal leve op til for at modtage deres grundfinansieringsmidler via
Socialstyrelsens FRIG-pulje.
MLS og RBL deltog på stormøde i Odense ang. udvikling af indikatorer ifm.
kvalitetsmodellen. Dagen havde til formål at give FriSes medlemmer et pejlemærke,
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men på mødet blev det også oplyst, at der også kører en efterfølgende proces
mellem Socialstyrelsen og FriSe.
Der kører en høringsproces frem til 1. marts, hvor alle frivilligcentre har mulighed
for, at kommentere på de indikatorer, som bliver udmeldt på baggrund af
stormødet.
Ad. 10 Orientering om FriSe-net.
FriSe har udviklet et nyt intranet, som skulle være mere brugbart end det tidligere.
MLS har oprettet et login til bestyrelsen, som udsendes på særskilt mail.
Ad. 11 Eventuelt.
Ingen punkter drøftet.
Ad. 12. Fastlæggelse af næste møde.
Næste ordinære møde bliver konstitueringsmødet i forlængelse af
generalforsamlingen den 27. februar 2019.
Der afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde søndag den 24. februar 2019, kl.
14.00 (senere aflyst).
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