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Referat fra bestyrelsesmøde den 14. januar 2020 

 

 

Tilstede: Helge Christensen, Michael Daugaard, Elisabeth Rasmussen, Rosa Madsen,  

Anne-Birthe Ottsen og Lone Lisborg.  

Afbud: Jesper Thomsen 

 

 

2001-001 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt. 

 

2001-002 Strategiske punkter                                             

 Strategi 2020 drøftet, rettet til og vedtaget. Den underskrives på næste møde. 

 Helle for dig: Fundraising samt udvikling af PR-materiale og katalog over foreninger med åbne arme er 

ved at blive løbet i gang. Projektet indgår som Fokusområde 1 i Strategi 2020. 

 Selvevaluering via FriSe 2019 drøftet, rettet til og vedtaget. 

 Projekt Fodsporet: Hvis vi kan godkende den endelige projektbeskrivelse før indsendelse af ansøgning 

og få lavet en god samarbejdsaftale, vil vi gerne indgå som samarbejdspartnere med Sorø Kommune på 

projektet.  

 Generalforsamling den 24. marts 2020 i Ruds Vedby Sognegård: 

o Trækplaster: Drøftet og besluttet hvem vi vil invitere. Lone tager kontakt. 

o Indkaldelse og endelig Årsberetning tager vi op på næste møde. 

 FriSes årsmøde og generalforsamling fredag den 6. til lørdag den 7. marts 2020: Lone samt evt. Helge 

og Anne-Birthe deltager. Lone eller Helge foretager fælles tilmelding 

 

2001-003 Spørgsmål til udsendt information                                                                                     

 10/12: Succesfuld workshop for Sorø Kunstmuseum om hvordan de kan åbne op og få flere med i deres 

frivillige fællesskab. Ingen spørgsmål. 

 10/12: Fint besøg af Annette Homilius (ny Sundhedschef) og Lars Schmidt. Vi ser frem til samarbejdet. 

 10/1: Folkemøde Sorø konceptudvikling. Ingen i Bestyrelsen ønsker at deltage. 

 

2001-004 Punkter fra formand 

Intet til referat. 

 

2001-005 Punkter fra centerleder 

Intet til referat. 

 

2001-006 Punkter fra kasserer 

 Budget 2020 drøftet og vedtaget. 

 Revideret regnskab vil foreligge til godkendelse på næste møde. 
 

2001-007 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Intet til referat. 
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2001-008 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 

 Frivillighedsdag på Sorø Akademi forventes sidst i august 2020 

 Frivillig Fredag 25. september 2020 på VKST 

 

2001-009 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

 Planlagte ordinære møder i 2020: 

o Onsdag den 5. februar  

o Onsdag den 4. marts 

 Forslag til konstituerende møde efter Generalforsamling: Tirsdag den 31. marts  
 

2001-010 Evt. 

Intet til referat. 

 


