Referat fra extraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2019
Tilstede:
Afbud:

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

1
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2
Drøftelse af vores vedtægter
Socialstyrelsen har stillet krav om særlige formuleringer i frivilligcentrenes vedtægter omkring forpligtelse
til at stile efter bredt sammensatte bestyrelser. Det sker for at ensrette og formodentlig også lette
Styrelsens arbejde. Udkast til nye vedtægter godkendt og sættes til afstemning på den ordinære
generalforsamling i marts 2020.
3








Videre med Udsatte familier med børn og unge
Det er både provokerende og besværligt for frivillige, at deres arbejde bliver kategoriseret, som fx når
der skelnes mellem frivillige sociale foreninger og folkeoplysende foreninger. Samtidig er det svært
klart at definere hvornår et menneske er udsat. I Frivilligcenter Sorø har vi derfor vores egen lokale
definition på frivilligt socialt arbejde: Alle frivillige foreninger, organisationer, netværk og grupper gør i
en eller anden grad en social indsats for mennesker der er udsatte, og alle mennesker kan komme i en
situation, hvor de kan være udsat.
Målgruppe for Udsatte familier med børn og unge: de foreninger der gerne vil indgå i samarbejde med
Frivilligcenter Sorø og Sorø Kommune om at gøre en social indsats for udsatte familier med børn og
unge.
Vi vil lave et kartotek over foreninger, der har åbne arme og gerne vil tage udsatte mennesker med ind i
deres fællesskaber. Vi vil starte med at håndplukke 6-8 foreninger ved personlige henvendelser.
Formålet med kartoteket er, at relevante medarbejdere i Sorø Kommune nemt kan finde foreninger,
som kan og vil hjælpe udsatte borgere med at få gode netværk og aktiviteter.
På næste bestyrelsesmøde den 27. august 2019 sætter vi god tid af til at arbejde videre med Udsatte
familier med børn og unge.
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Næste møder
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)

5
Evt.
Lone: Sundhedsstyrelsen har bevilliget 1,4 mio. kr. til projekt Livets overgange, som er et samarbejdsprojekt
mellem Sorø Kommunes Sundhedscenter, Professionshøjskolen ABSALON og Frivilligcenter Sorø, og som
går ud på at hjælpe ældre ensomme mænd. Af bevillingen får Frivilligcentret 41.000 kr., og Frivilligcentrets
rolle er at skabe kontakt til relevante frivillige organisationer samt at medvirke ved en række workshops
med henblik på at sikre samskabelse i projektets faser. Projektet har opstartsmøde den 27. august 2019.

