Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 25. november 2019
Tilstede:

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

1911-087 Godkendelse af dagsorden
Godkendt med anden pind i pkt. 1911-088 Strategiske punkter – Strategi 2020 udsat til næste møde, samt
første pind i pkt. 1911-094 Fremtidige aktiviteter - Frivillig Fredag rykket frem som første pind i pkt. 1911088 Strategiske punkter.
1911-088 Strategiske punkter
 Frivillig Fredag: Evalueret proces vedr. lokation samt møde med Arbejdsgruppen. Der er undersøgt flere
alternativer til VKST, men det har ikke vist sig muligt at finde noget der kan matche det VKST gir os.
 Udsatte familier med børn:
o Alle de foreninger vi har spurgt om at komme med i kartoteket har sagt: ”Ja, selvfølgelig!” De
fleste foreninger har nemlig åbne arme og vil gerne tage imod udsatte – det er bare ikke noget
de har reklameret med.
o Der er stort behov for klarhed og guidning til hvordan de udsatte kan få dækket deres
kontingenter mv.
o Elisabeth og Lone er inviteret til møde den 12. december 2019 hos Rikke Thernøe i Sorø
Kommune, fordi hun gerne vil hjælpe med at fundraise til udvikling af en app til kartoteket.
o Nyt navn til projektet: Helle for dig.
 Strategi 2020: Udsat til næste møde.
 Nye projekter:
o Vi vil gerne være samarbejdspartner og medansøger til projekt Fortæl dit liv, som Frivilligcenter
Herlev har inviteret os til sammen med Frivilligcentrene i Slagelse og Halsnæs samt
Socialpsykiatrien i de respektive Kommuner. Lone inviterer Socialpsykiatrien i Sorø Kommune
med.
o Info: Sorø Kommune har spurgt om vi er interesserede i at være med i projekt Fodsporet, et
samarbejde mellem Sorø, Slagelse og Næstved Kommuner, som i Sorø har fokus på at skabe
bedre sundhed og trivsel blandt udsatte grupper ved at få flere til at bruge naturen. Sorø
Kommune er ved at tage stilling til om de vil acceptere Frivilligcentrets betingelse om at være
samarbejdspartner på lige fod med de andre. Der foreligger ingen projektbeskrivelse endnu.
o Omfang af yderligere projektdeltagelse vil vi tage stilling til efterhånden som det dukker op,
men det er ikke muligt at indgå i flere projekter uden at der medfølger midler til ansættelse af
medhjælp.
 Generalforsamling den 24. marts 2020:
o Plan for det forberedende arbejde godkendt.
o Helge undersøger om vi kan låne Sognegården i Ruds Vedby til at holde Generalforsamlingen i.
o Drøftet forskellige muligheder for trækplastre.
 Årsberetning 2019: Udkast godkendt.
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1911-089 Spørgsmål til udsendt information
 Frivilligcentret har indsendt høringssvar på Sorø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-23 med
opfordring til at nævne Frivilligcentret i sammenhæng med megen omtale af frivillighed.
 Frivilligcentret faciliterer en workshop for Sorø Kunstmuseums frivillige og ledelse om hvordan de kan
åbne op og få flere med i deres frivillige fællesskab.
 Sorø Kommunes nye sundhedschef, Annette Homilius, og formanden for Social og Sundhedsudvalget,
Lars Schmidt, besøger Frivilligcentret onsdag den 4. december kl. 14.45-15.30. Lone vil tage imod dem.
Ingen fra Bestyrelsen har mulighed for at være med, men vi vil invitere dem til møde med bestyrelsen
når en anledning viser sig.
1911-090 Punkter fra formand
Intet til referat.
1911-091 Punkter fra centerleder
Intet til referat.
1911-092 Punkter fra kasserer
Jesper og Helge udarbejder udkast til Budget 2020 til næste møde.
1911-093 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Rosa fortalte om det spændende og gode samarbejde mellem Sorø Kommune, Professionshøjskolen
Absalon, Frivilligcentret og flere frivillige i projekt Livets overgange.
1911-094 Fremtidige aktiviteter
 Job- og Uddannelsesmesse med Frivillighedskæmperne 15. januar 2020


Nøglerne til at få flere frivillige er der ved at komme efterspørgsel på igen



FrivilligBørs hos Nyrup Baptistkirke tirsdag den 28. april 2020



Lokale kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde forår og efterår: Forårskataloget udkommer i
december og vi skal søge i januar. Vi opfordrer foreninger til at komme med ønsker.



Frivillighedsdag på Sorø Akademi forventes sidst i august

1911-095 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
 Planlagte ordinære møder i 2020:
o Tirsdag den 14. januar
o Onsdag den 5. februar
o Onsdag den 4. marts
 Forslag til konstituerende møde efter Generalforsamling: Tirsdag den 31. marts
1911-096 Evt.
Intet til referat.
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