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Referat fra bestyrelsesmøde den 9. januar 2019  

 

Tilstede: Helge Christensen, Rosa Madsen og Lone Lisborg 

 

Afbud: Elisabeth Rasmussen, Michael Daugaard, Lene Dale og Jesper Thomsen 

Dermed var der ikke beslutningsdygtighed på mødet, og referatet rummer derfor kun 

informationer og indstillinger til senere beslutninger. 

 

1901-001 Godkendelse af dagsorden    

 Godkendt. 

 

1901-002 Strategiske punkter 

 Informeret om møde med Søren Wollesen og Lars Schmidt 10. december 2018.  

Lone går i gang med at lave nyhedsbrev og bringe det i Dit Sorø, og vi vil ikke stile det kun til Social og 

Sundhedsudvalget 

 Rosa og Lone vil deltage i næste kvalitetsmøde med FriSe og Styrelsen i Odense torsdag den 31. januar 

2019. 

 Deltagelse i FriSes Årsmøde og Generalforsamling i Vejle fredag-lørdag den 8.-9. marts 2019 tager vi op 

på næste møde. 

 Drøftet projekt om sorggrupper for børn/unge.  

 Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19 i Dianalund Borgerhus: 

o Indkaldelse senest fredag den 8. februar 2019 på mail samt en annonce i Sorø Avis. 

o Frist for indsendelse af forslag: tirsdag den 15. januar 2019 

o Dirigent: Klaus Ekman stiller gerne op igen 

o Årsberetning 2018 udarbejdes i januar til godkendelse på bestyrelsesmøde 5. februar 2019 

o Revideret Årsregnskab 2018 forventes at komme til godkendelse på næste møde. 

Vi foreslår at fastholde medlemskontingentet på 50 kr. i 2020 

Budget 2019 vil blive forelagt bestyrelsen på næste møde.  

o Michael, Lene, Rosa og Abdulrahman (suppleant) er på valg til bestyrelsen. Michael, Rosa og 

Abdulrahman genopstiller. Vi mangler endelig besked fra Lene. 

o Trækplaster: Vi vil invitere 2 foreninger til at fortælle om deres frivillige engagement. 

o Forplejning tager vi op på næste møde. 

 

1901-003 Punkter fra formand 

 Intet til referat. 

 

1901-004 Punkter fra centerleder 

 Gå Dig Glad er et fællesskab, hvor alle der har lyst til at gå ture sammen med andre kan deltage gratis 

uden at tilmelde sig og uden medlemskab. Der er foreløbig 1 frivillig der vil drive det, og Gå Dig Glad 

Svendborg yder support. 

 Projekt Springbræt i Karrieren: Interesserede skal søge om at komme med og vi sætter et loft på hvor 

mange vi kan have med ad gangen. 
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1901-005 Punkter fra kasserer 

 Intet til referat. 

 

1901-006 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 Drøftet Frivilligcentrets rolle i Væksthus Holbergs udvikling. 

 

1901-007 Fremtidige aktiviteter 

 Nøglerne til at få flere frivillige, for foreninger, den 8. januar 2019 var igen en succes 

 Nøglerne til at få succes med frivillige, for offentligt ansatte, onsdag den 30. januar 2019 

 Job- og Uddannelsesmesse med FrivillighedsKÆMPERNE onsdag den 16. januar 2019 

 Fonde.dk: kort kursus med vejledning i brugen af Fonde.dk onsdag den 6. februar 2019 

Der er nu 44 foreninger, der har fået gratis adgang til Fonde.dk via Kommunen. 

 FrivilligBørs 5. gang den 9. april 2019 på Lundebo i Dianalund 

 Sociale medier: Vi forsøger at få et lokalt CFSA-kursus i foråret 2019 

 Persondata: vi håber at kunne holde en workshop for foreninger, forår 2019 

 Frivillig Fredag den 27. september 2019 

 

1901-008 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

 Ordinære møder:  

o tirsdag den 5. februar 2019 

o tirsdag den 5. marts 2019 

 Forslag til konstituerende møde efter generalforsamling: tirsdag den 26. marts 2019 

 

1901-009 Evt. 

 Intet til referat. 

 


