
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2019 
 

Tilstede: Helge Christensen, Jesper Thomsen, Rosa Madsen og Lone Lisborg  

Afbud: Elisabeth Rasmussen, Michael Daugaard, Anne-Birthe Ottsen, Lene Dale 

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig på dette møde. 
 

1908-057 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt. 
 

1908-058 Videre med Udsatte familier med børn                                      

Vi håber at være mange på næste møde, hvor dette punkt er hovedpunkt igen. Vi har følgende forslag: 

 Afkortning af vores 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.  

 Vi vil definere flere del-målgrupper til projektet: som minimum en med vægt på udsatte familier med 

børn og en med vægt på udsatte børn. På den måde vil vi gøre det mere tiltalende for flere forskellige 

foreninger at blive registreret i vores kartotek over foreninger, der har åbne arme og gerne vil tage 

udsatte mennesker med ind i deres fællesskaber. 

 For at kunne lykkes med at håndplukke foreninger til kartoteket vil vi lave en appellerende folder med 

beskrivelse af hvad det går ud på mv. 
 

1908-059 Spørgsmål til udsendt information                                                                                    nyt fast punkt 

Intet til referat. 
 

1908-060 Punkter fra formand 

Intet til referat. 
 

1908-061 Punkter fra centerleder 

Status om medarbejdersituationen. 
 

1908-062 Punkter fra kasserer 

Status på FRIG. 
 

1908-063 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Intet til referat. 
 

1908-064 Fremtidige aktiviteter 

 Kort evaluering af Folkemøde Sorø den 17. august 2019: 

Vi savnede politikerne. Meget logistik var udfordret. Men der var alligevel en god stemning. 

 Sociale medier, lokalt CFSA-kursus lørdag den 7. september 2019 kl. 10-16  

 Frivillighedsdag på Sorø Akademi torsdag den 29. august 2019 kl. 10-12.30 

 Frivillig Fredag den 27. september 2019, i år på VKST, næste år et nyt sted 

Arbejdsgruppen vil gerne mødes med bestyrelsen, og foreslår at deltage den sidste halve time af 

bestyrelsesmødet den 29. oktober 2019. 
 

1908-056 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

Ordinære møder: tirsdag den 24. september   

 tirsdag den 29. oktober 

 tirsdag den 26. november (dog også kvalitetsmøde med FriSe kl. 9.30-15.30) 
 

1908-066 Evt. 

Intet til referat. 


