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Referat fra strategimøde fredag den 1. marts 2019 

 

Tilstede: Helge Christensen, Michael Daugaard, Rosa Madsen, Elisabeth Rasmussen og Lone Lisborg 

Afbud:  Jesper Thomsen og Lene Dale 

 

1903-019 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt. 

 

1903-020 Strategi 2019 

 Strategi 2019-2023 drøftet. Lone indarbejder rettelser og tilføjelser, og sender den til godkendelse på 

mail. 

 

1903-021 Strategi-relevante nye tiltag 

 PUST – en forening for samtalegrupper: 

o Frivilligcentret vil ikke have en bestyrelsespost i PUST, men tilbyder fortsat omfattende og 

grundig sparring, rådgivning og støtte til at få løbet foreningen i gang. 

o Rune præsenterer PUST for Børn & Familie tirsdag den 5. marts. Henrik Madsen har inviteret 

Lone med til mødet.  

 Der er et spændende samarbejde med Sorø Sundhedscenter under udvikling, hvor frivillige kan få 

mulighed for at være med til at hjælpe borgere, som har været i forløb i det offentlige sundhedssystem 

og har brug for en grad af fortsættelse.  

 

1903-022 Generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 17.45 i Dianalund Borgerhus 

 Der er nu 20 tilmeldte deltagere til generalforsamlingen. 

 Vi har muligvis 2 nye bestyrelseskandidater. 

 Flot artikel i Dagbladet og Sjællandske den 21. februar 2019 om Frivilligcentrets store spændende 

engagement. Og det udløste et lige så godt indslag i DRs P4 Sjælland den 22. februar 2019. 

 Vi har også god synlighed i seneste nummer af Byens Blad Dianalund, som er udkommet 1. marts 2019. 

 

1903-023 Store arrangementer 

 Vi udsætter møde med Frivillig Fredags Arbejdsgruppe til Arbejdsgruppen for 2020 er etableret. 

 Til FrivilligBørs tirsdag den 9. april 2019 kl. 16.30 på Lundebo i Dianalund deltager Helge, Rosa, 

Elisabeth, Michael, Jesper og måske Lene  

 

1903-024 Medarbejdere 

 Lene stopper 31. marts 2019. 

 Lone og Lene er ved at undersøge mulighederne for at få en seniorjobber i Frivilligcentret. 

 

1903-025 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

 Ordinært møde tirsdag den 5. marts 2019 er aflyst. 

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

 

1903-026 Evt. 

 En mobil dyrlægeklinik for udsatte borgeres kæledyr vil komme til Sorø og holde ved Frivilligcentret. 


