Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 30. september 2020
Tilstede:

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

2009-042 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2009-043 Fremtidig lokalesituation
Lone kontakter Annette Homilius for at høre om vi kan gå videre sammen med Kim, den bygningsansvarlige
i Sorø Kommune, med henblik på at finde nye lokaler til os.
2009-044 Mulige større opgaver i efteråret
1. Kvalitetsudvikling vedr. ledelse og organisering
Ifølge vores Strategi skal vi inden udgangen af 2020 udarbejde/sikre:
- Opgave- og kompetenceoversigt for Bestyrelsen med beskrivelse af tilstræbte kompetencer
- Afsnit med klart definerede roller og ansvarsområder i Bestyrelsens forretningsorden
- Klarhed om rolle- og ansvarsfordeling i alle ansættelseskontrakter og stillingsbeskrivelser
- Personalepolitik og frivilligpolitik
- Systematiserede arbejdspladsvurderinger og udviklingssamtaler
Lone løber det existerende materiale igennem og ser hvad der er nødvendigt at gøre. Efter behov
henter hun hjælp hos Helge, Michael, Rolf og Rosa til at løse opgaverne.
2. Lokalt frivilligråd
Vi vil ikke tage initiativ til etablering af et frivilligråd i Sorø.
3. Evaluering 2020 og Strategi 2021
Vores opgaver bliver løbende evalueret og tilpasset, og vi har rigeligt med opgaver til 2021. Derfor vil
Lone udarbejde udkast til evaluering 2020 og strategi 2021 til godkendelse i bestyrelsen.
2009-045 Forretningsorden 2020 og Regnskabsinstruks 2020
Begge godkendt og underskrevet.
Arbejdet med kvalitetsudvikling vedr. ledelse og organisering medfører tilføjelser til forretningsordenen,
som tages op til godkendelse i bestyrelsen, når det er klar.
2009-046 Økonomi
Aktuelt regnskab drøftet.
2009-047 Kvalitetsmøde med FriSe og Socialstyrelsen den 2. december 2020
Der bliver sat fokus på, hvordan vi mere konkret arbejder for at opfylde frivilligcentrenes overordnede mål,
altså hvordan vi understøtter deltagelsen i frivillige fællesskaber, styrker kvaliteten og mangfoldigheden af
de lokale frivillige fællesskaber og bygger bro mellem foreninger, kommuner og andre relevante aktører.
Lone deltager, og når der foreligger et program ser vi om ikke også en fra bestyrelsen vil være med.
2009-048 Næste møde(r)
Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december
Tirsdage kl. 17.30-19.30 den 27. oktober, 24. november, 12. januar, 2. februar og 2. marts.
2009-049 Evt.
Intet til referat.
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