Referat fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2020

Tilstede:

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

2002-011 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2002-012 Strategiske punkter
 Strategi 2020 med en rettelse godkendt og underskrevet. Lone mailer den underskrevne version til
bestyrelsen.
 Info: I Helle for dig er forberedelser til fundraising, udvikling af kampagnefoldere og udvikling af
katalog/App i gang. Fokusgruppemøde om foreninger, virksomheder og offentligt ansattes ønsker/krav
til katalogets indhold, funktioner mv udskydes til marts. Første step i kampagnen for Helle for Dig tages
11. marts, hvor Tina Nisted og Frivilligcentret præsenterer udkast til kataloget på personalemøde i Børn
og Familier, Sorø Kommune.
o Besluttet at stillingsopslag og ansættelse af projektmedarbejder tager vi efterhånden som vi
kan overkomme det.
 Projekt Fodsporet: behandling af projektbeskrivelse og samarbejdsaftale udsættes til næste møde, da
materialet endnu ikke er modtaget.
 Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 i Ruds Vedby Sognegård:
o Info: dirigent og trækplaster er på plads.
o Forplejning: Anne-Birthe indhenter tilbud på noget lækkert mad.
o Indkaldelse til generalforsamlingen godkendt med lidt rettelser.
o Endelig Årsberetning godkendt.
 Lone har allerede haft lidt konkret og godt samarbejde med den nye Sundhedschef, Annette Homilius,
og vi ser frem til at møde hende ved årets dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget, så vi kan lære
hende at kende.
2002-013 Spørgsmål til udsendt information
 16/1 Unge iværksættere udspringer af Frivillighedskæmperne. Ingen spørgsmål.
 24/1 Vores kommentarer til FriSe vedr. selvevaluering. Ingen spørgsmål.
 28/1 Kultur- og Fritidspolitik. Drøftet vores rolle.
2002-014 Punkter fra formand
 Vi er inviteret til årets dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget mandag den 8. juni 2020 kl. 15.3017 på Det gamle Rådhus på Torvet i Sorø.
 En forening, hvis virke og profil vi vurderer ikke kan rummes i Frivilligcentrets formål, har vi besluttet at
afvise medlemskab hos os.
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2002-015 Punkter fra centerleder
Intet til referat.
2002-016 Punkter fra kasserer
 Revideret Årsregnskab godkendt og underskrevet.
2002-017 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 Jesper er meget glad for at deltage i projekt Livets overgange. Han oplever, ligesom Rosa og Lone, at
der i dette projekt er et usædvanlig sundt samarbejde mellem frivillige og offentligt ansatte.
2002-018
Info:

Fremtidige aktiviteter



Faciliteret erfaringsudveksling aflyst.



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



FrivilligBørs hos Nyrup Baptistkirke tirsdag den 28. april 2020 er offentliggjort og vi åbner for tilmelding
den 10. marts 2020.



Frivillighedsdag på Sorø Akademi forventes sidst i august 2020.
Hverken Sorø Akademi eller Frivilligcentret er interesseret i at slå Frivillighedsdagen sammen med
Folkemøde Sorø.



Frivillig Fredag den 25. september 2020 på VKST.

2002-019 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
 Planlagte ordinære møder i 2020:
o Tirsdag den 3. marts
 Forslag til konstituerende møde efter Generalforsamling: Tirsdag den 31. marts
2002-020 Evt.
Intet til referat.
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