Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2019
Til stede:
Gæster:

Helge Christensen, Michael Daugaard, Jesper Thomsen, Elisabeth Rasmussen, Rosa Madsen,
Anne-Birthe Ottsen og Lone Lisborg.
Kirsten og Flemming Jensen, Mette Abrahamsen, Eva Henriksen, Lis og Frank Christiansen,
Marianne Christophersen, Jette Mikkelsen og Tonie Bjørneskov fra Frivillig Fredags
Arbejdsgruppe deltog i punktet om Frivillig Fredag, punkt 1910-084.

1910-077 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
1910-078 Strategiske punkter
 Udsatte familier med børn:
o Elisabeth og Lone starter samarbejde med Tina Nisted, som vil hjælpe frivilligt med at lave
lækkert PR-materiale.
o Når kartoteket begynder at tage form vil vi forholde os nærmere til en app-løsning. Tina Nisted
vil gerne give os et godt tilbud på det.
o Vi har allerede flere foreninger, som gerne vil være med i kartoteket, og medarbejdere i Sorø
Kommune er begyndt at henvende sig med behov for tilbud til udsatte børn/unge.
o Når vi har en god base af foreninger med i kartoteket, vil vi se på muligheden for også at få
virksomheder med. Tina Nisted vil også gerne frivilligt hjælpe med dette.
 Kvalitetsmøde med FriSe og Styrelsen i Guldborgsund Frivilligcenter, tirsdag den 26. november 2019:
Helge og Lone deltager.
 Strategi 2020:
o Vi beholder de 2 særlige fokusområder fra 2019 og korrigerer dem i forhold til udviklingen i
2019.
o Vi indfører et 3. særligt fokusområde: projekt Livets Overgange, om forebyggelse af ensomhed
hos ældre mænd.
o Vi indfører et 4. særligt fokusområde: Udvikling af selvhjælps-tiltag.
o Vi beholder de 5 generelle opmærksomhedspunkter og foretager små-korrektioner i forhold til
udviklingen i 2019.
o Lone går i gang med at skrive udkast til Strategipunkternes indhold.
 Generalforsamling 2020:
o Vi holder Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 i Stenlille Kulturhus
o Vi vil igen bruge oplæg fra ildsjæle som trækplaster og vi vil fortælle om vores indsatsområde
med Udsatte familier med børn og unge.
o Helge, Jesper og Elisabeth er på valg og de genopstiller alle tre.
o Årsberetning 2019 bygges op, så den matcher Strategi 2019. Vi vil desuden lave et afsnit om
fremtidige tiltag. Hvis Bestyrelsen har andre ønsker til Årsberetningens indhold meldes det til
Lone inden mandag den 4. november 2019.
1910-079 Spørgsmål til udsendt information
Ingen info udsendt.
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1910-080 Punkter fra formand
Intet til referat.
1910-081 Punkter fra centerleder
 Status medarbejdersituation drøftet.
1910-082 Punkter fra kasserer
 Status på budgetforslag til Sorø Kommune drøftet.
 Status på FRIG forelagt.
 Aktuelt regnskab forelagt.
1910-083 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 Rosa fortalte om projekt Livets overgange, som er et super godt og spændende samarbejde mellem
Sorø Kommune, Professionshøjskolen Absalon, Frivilligcentret og frivillige.
1910-084 Fremtidige aktiviteter
 Vi aflyser workshop for foreninger om persondata.
 Frivillig Fredag:
o Skøn Frivillig Fredag på VKST i år – stor tak til Frivillig Fredags Arbejdsgruppe.
o Frivillig Fredags fremtid drøftet. Bestyrelsen vil undersøge mulige alternativer til VKST og give
Arbejdsgruppen besked om resultatet inden tirsdag den 12. november 2019. Målet er at finde
et alternativ med vilkår svarende til VKST.
o Pinligt at mange tilmeldte til det fælles Frivillig Fredagsarrangement i år ikke mødte op. Til
næste år vil vi gøre opmærksom på behov for afbud, fx af hensyn til venteliste.
1919-085 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
Ordinære møder:
mandag den 25. november 2019
1910-086 Evt.
Intet til referat.
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