Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2019

Tilstede:

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

1804-019 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
1804-020 Konstituering mv.
 Formand: Helge Christensen
Næstformand: Michael
Kasserer: Lene
 Forretningsorden og regnskabsinstruks vedtaget.
 Helge valgt som forretningsfører, men Lene og Helge går i gang med et tættere samarbejde om
regnskabet.
 Turnusordningen med ordstyreropgaven fortsætter. Lone kontakter ordstyreren og gennemgår
dagsorden før hvert bestyrelsesmøde. Helge og Lone er opmærksomme på om der er
bestyrelsesopgaver, som kan fordeles ud i bestyrelsen.
 Årets generalforsamling var en af de bedste vi har haft. Det var rigtig godt med de to spændende og
inspirerende oplæg og at vi holdt det et andet sted i kommunen end vi hidtil har gjort. Vi vil fortsætte
med at flytte generalforsamlingen rundt i kommunen.
Fremover, når vi sender invitationer ud, såvel til generalforsamling som til andre arrangementer, vil vi
opfordre modtagerne til at videresende internt i foreningerne, så mange flere bliver gjort opmærksom
på muligheden for at deltage.
 Gruppebillede taget af bestyrelsen v. Jesper og Lone
1804-030 Strategiske punkter
 Workshoppen for alle interesserede frivillige/foreninger om udsatte familier med børn bliver torsdag
den 23. maj 2019 kl. 16.30-20.30.
o Vi laver en lækker invitation med et attraktivt program, en god beskrivelse af målgruppen og
dens udfordringer samt en opfordring til at alle kan byde ind med tiltag, hvor man gerne vil
være med til at hjælpe målgruppen.
o Vi vil ikke præsentere forslag til resultater/tiltag på forhånd, men lade det være helt åbent fra
starten, så ingen kommer til at føle sig styrede, og så der er plads til alle muligheder.
o Workshoppen vil have 3 primære led:
1. Spændende relevant(e) oplæg - Bestyrelsen mailer oplægs-forslag til Lone
2. Proces, hvor deltagerne stiller forslag og vælger hvad de vil arbejde med
3. Hvert tiltags ’medlemmer’ samles og drøfter deres ide, og planlægger hvordan de vil
komme videre. Bestyrelsen og evt. andre frivillige vil facilitere grupperne, dvs kun
støtte og hjælpe processen – det er vigtigt at hver gruppe selv tager ejerskab og ansvar
for sit tiltag. Lone laver en faciliterings-guide for at sikre at alle grupper får vendt de
vigtigste spørgsmål i forhold til at fastholde ideen og gejsten.
Indimellem de 3 led vil der være pauser med mad mv og tid til at netværke på kryds og
tværs.
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Vi blev så grebet af planerne, så vi allerede begyndte selv at komme med ideer til tiltag, som vi
kan byde ind med på workshoppen på lige fod med workshoppens deltagere:
1. Elisabeth: Mange foreninger tilbyder hver især at tage én familie til sig og hjælpe
familien til gode oplevelser i foreningen – sundhedsplejerskerne vil henvise.
2. Anne-Birthe: En gruppe frivillige tilbyder økonomisk rådgivning og undervisning.
PUST – en forening for samtalegrupper havde fin tilslutning til sin stiftende generalforsamling.
Foreningen har fået en kompetent bestyrelse, og Rune Rønne er frivillig engageret projektleder.
Sorø Kommune stiller personale til rådighed til supervision for foreningens frivillige.

1804-031 Punkter fra formand
Intet til referat.
1804-032 Punkter fra centerleder
 Nye samarbejdsrelationer i Sorø Kommune:
o Lone er inviteret med i Sorø Kommunes nye Frivilligkonsulentnetværk.
o Sorø Kommune er i gang med at arrangere Folkemøde Sorø, hvor de vil invitere alle
interesserede til at snakke om hvad de ser er svært, hvad de mener der skal gøres ved det, og
hvad de mener Sorø Kommune skal gøre. Lone er inviteret med til at udvikle projektet.
o Sundhedscentret overvejer et projekt om ensomhed i samarbejde med ABSALON, hvor de har
inviteret Lone med til udvikling af projektet og af arbejdet med fundraising.
 Vi er glade for at vi har fået fornyet vores hjemmeside.
1804-033 Punkter fra kasserer
 1. kvartalsrapport præsenteret og godkendt.
 Ansøgning til FRIG er i gang, indsendes senest 10. april 2019.
1804-034 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Intet til referat.
1804-035 Fremtidige aktiviteter
 FrivilligBørs 9. april 2019. Antallet af frivillige der er medarrangører er faldende. Derfor vil vi overveje,
hvad vi vil med FrivilligBørsen fremover.
 Det er lykkedes at få et kursus fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde til Sorø: Brug sociale medier
strategisk og effektivt lørdag den 22. juni 2019 kl. 10-16 på Værkerne. Vi søgte på opfordring fra
Diabetesforeningen, og de er så glade for det, så de gir morgenbrød, drikkevarer og sødt til
eftermiddagskaffen.
 Persondata: Vi håber at kunne holde en workshop for foreninger i efteråret 2019.
Helge er i gang med at producere et kortfattet dokument i håb om at vi kan gøre det overskueligt for
foreningerne.
 Frivillig Fredag den 27. september 2019 på VKST, i 2020 bliver det et andet sted for at holde fast i at
flytte rundt i kommunen.
1804-036 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
Planlagte ordinære møder: tirsdag den 7. maj, tirsdag den 4. juni, tirsdag den 27. august,
tirsdag den 24. september, tirsdag den 29. oktober og tirsdag d. 26. november.
1804-037 Evt.
Intet til referat.
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