Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2019
Tilstede:
Afbud:

Helge Christensen, Michael Daugaard, Lene Dale, Rosa Madsen, Elisabeth Rasmussen og
Lone Lisborg
Jesper Thomsen

1902-010 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
1902-011 Strategiske punkter
 Generalforsamlingen tirsdag den 19. marts 2019 i Dianalund Borgerhus rykker vi frem til kl. 17.45-20,
og vi lægger ud med noget at spise.
o Indkaldelse godkendt med rettelser.
Vi orienterer om kommende aktiviteter med dias.
o Annoncering:
 Indkaldelsen mailes til medlemmerne senest den 8. februar 2019 og lige efter
vinterferien mailes den ud i hele vores netværk.
 Vi sætter en annonce, størrelse A6, med kort inviterende tekst i Sorø Avis og opfordrer
samtidig til en artikel. Vi sætter det også på Dit Sorø, vores Facebookside og vores
hjemmeside.
o Årsberetningen godkendt med rettelser.
o Bestyrelseskandidater: Michael, Rosa, Lene og Abdulrahman (suppleant) genopstiller.
Elisabeth og Lone arbejder videre med ideer til et par kandidater mere.
o Trækplaster: Vi inviterer MÆTVÆRK og PUST til at fortælle om deres frivillige engagement.
De får max 10 min. hver + samlet 10 min. til spørgsmål, altså i alt 30 min.
Kort pause, 10 min., lige efter de 2 præsentationer.
o Forplejning: Sandwich fra Juice Club. Helge sørger for drikkevarer incl. Kaffe+te.
 Projektet om sorggrupper for børn/unge har fået navnet PUST en forening for samtalegrupper.
Vi arbejder videre med Frivilligcentrets rolle i forhold til projektet.
 Informeret om mødet med Søren Wollesen og Lars Schmidt den 10. december 2018.
 Informeret om Kvalitetsmødet med FriSe og Styrelsen den 31. januar 2019.
 Lone, samt måske Helge og Lene, deltager i FriSes Årsmøde og Generalforsamling i Vejle fredag-lørdag
den 8.-9. marts 2019.
 Ny dato for strategi-møde: fredag den 1. marts 2019 kl. 14.30.
Vi skal have strategien klar inden ansøgningsfristen til FRIG, forventeligt den 14. marts 2019.
1902-012 Punkter fra formand
Intet til referat.
1902-013 Punkter fra centerleder
 Gå Dig Glad har allerede haft ca. 20 personer med ude at gå, og 6-8 personer går med hver gang.
TV ØST gik med første gang den 25. januar 2019.
 Lone er inviteret til fokusgruppe om ny Kultur- og Fritids-politik den 21. februar 2019.
 Projekt Springbræt i Karrieren starter igen med 1 frivillig, der vil bruge frivillighed til at komme i job.
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1902-014 Punkter fra kasserer
 Godkendt revideret Årsregnskab 2018 med ledelsesberetning.
 Godkendt Budget 2019.
1902-015 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Intet til referat.
1902-016 Fremtidige aktiviteter
 Frivillig Fredag på VKST den 27. september 2019. Arbejdsgruppen vil gerne drøfte bestyrelsens ønske
om at flytte Frivillig Fredag rundt tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17.30 eller evt. onsdag den 22. maj.
 Herlig Job- og Uddannelsesmesse med FrivillighedsKÆMPERNE den 16. januar 2019.
 Nøglerne til at få succes med frivillige, for offentligt ansatte, den 30. januar 2019 gik rigtig godt.
 Rosa og Lone holder oplæg for Sundhedshuset i Sorø den 6. februar om samarbejde med frivillige.
 Kurset Vejledning i Fonde.dk den 6. februar 2019 er aflyst pga. for stor spredning mellem deltagerne og
for ringe klarhed om hvad de vil søge penge til. I stedet tilbydes deltagerne personlig rådgivning.
 FrivilligBørs 5. gang den 9. april 2019 på Lundebo i Dianalund. Tilmelding åbner den 19. februar 2019.
 Vi har søgt om at få et lokalt CFSA-kursus om Sociale medier i foråret 2019.
 Vi håber at kunne holde en workshop om Persondata-loven for foreninger i foråret 2019.
1902-017 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
 Ordinære møder:
o tirsdag den 5. marts 2019
 Forslag til konstituerende møde efter generalforsamling: tirsdag den 26. marts 2019
1902-018 Evt.
Intet til referat.
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