Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2019
Tilstede:

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

1906-047 Godkendt dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkt fra Lone om seniorjobbers arbejde under punkt 1906-051 og punkt fra
Anne-Birthe om ringerunde til foreningerne under punkt 1906-053.
1906-048 Strategiske punkter
 Dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget var meget positivt og gik rigtig godt. Der var megen ros
for vores gode indsats.
Vi vil arbejde videre med et konkret budgetønske i forhold til centerlederens kraftigt forøgede
arbejdsbyrde ved alt det gode samarbejde med Sorø Kommune.
 Workshoppen for foreninger om udsatte familier med børn 23. maj var en spændende aften, men det
tog en anden drejning end vi havde tænkt. Dels rykkede fokus sig fra primært familierne til primært
børnene. Dels var deltagerne glade for at netværke og få mulighed for at bidrage med deres viden, men
der var ingen frivillige der engagerede sig i nye tiltag.
Der syntes at være en tilbageholdenhed i forhold til at engagere sig specielt med udsatte borgere. Vi vil
arbejde videre med, hvordan vi kan opbløde dette og gøre det mere attraktivt, fx ved at rette fokus på
de ressourcer de udsatte familier kan bidrage med, frem for at have fokus på deres udsathed.
Der kom 1 konkret nyt tiltag ud af workshoppen: projektet På kanten, som handler om fællesskabstilbud for drenge, lidt svarende til det man har for piger i Pigeliv. Projektet har den folkekirkelige
medarbejder Lotte som initiativtager og tovholder.
Til fremtidige tilsvarende arrangementer vil vi være mere grundige med klart at definere bestyrelsesmedlemmernes roller – skal de fx agere deltagere eller facilitatorer?
Workshoppen kom til at bære præg af at vi er nået til grænsen for hvor meget arbejde, der kan ligge i
Frivilligcentret med bare 1 ansat.
 Alle fremtidige samarbejder med Sorø Kommune vil vi indlede med klar forventningsafstemning i
forhold til hvad Frivilligcentret kan bidrage med, hvor meget tid Frivilligcentret kan bruge på det, og
især hvordan/hvornår Frivilligcentrets bestyrelse skal involveres. Vi vil udarbejde et dokument om
kommunalt samarbejde med Frivilligcentret.
1906-049 Spørgsmål til udsendt information
Lone uddybede omkring vores nye socialrådgiver-praktikant, Regitze, som er hos os i juni måned.
1906-050 Punkter fra formand
Intet til referat.
1906-051 Punkter fra centerleder
 Orientering om Frivilligcentrets engagement som rådgiver for Sorø Kommune omkring Folkemøde Sorø,
som Sorø Kommune holder den 17. august 2019.
 Lone er på sommerferie hele juli - vi finder opgaver, som Tonie selvstændigt kan arbejde med i denne
periode.
Vi inviterer Tonie med til et bestyrelsesmøde efter sommerferien, så bestyrelsen kan lære hende at
kende – hun bliver i Frivilligcentret de næste 4 år.

1906-052 Punkter fra kasserer
Intet til referat.
1906-053 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 Anne-Birthe vil hjælpe Tonie med at foretage en ringerunde til foreningerne for at opdatere vores
forenings-database, opfordre til at abonnere på vores nyhedsbrev, og indhente beskrivende stikord til
foreningsoversigten på vores hjemmeside.
1906-054 Fremtidige aktiviteter
 Sociale medier, lokalt CFSA-kursus lørdag den 22. juni 2019 kl. 10-16
 Kursus for samtalegruppe-tovholdere mandag den 24. juni 2019 kl. 17-20 (tilrettelægges med PUST)
 Frivillighedsdag på Sorø Akademi torsdag den 29. august 2019 kl. 10-12.30
 Frivillig Fredag den 27. september 2019 på VKST
På bestyrelsesmødet den 27. august 2019 vil vi beslutte om vi også fremover vil holde Frivillig Fredag på
VKST. I den forbindelse vil vi også beslutte om bestyrelsen vil mødes med Frivillig Fredags
Arbejdsgruppe den sidste halve time af bestyrelsesmødet den 29. oktober 2019.
 Persondata: vi håber at holde en workshop for foreninger i efteråret 2019
1906-055 Næste møde(r)
Normalt 1 møde pr. måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
Extraordinært møde: onsdag den 12. juni kl. 17-19
Ordinære møder:
tirsdag den 27. august
tirsdag den 24. september
tirsdag den 29. oktober
tirsdag den 26. november (dog også kvalitetsmøde med FriSe kl. 9.30-15.30)
1906-056 Evt.
Intet til referat.

