
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. maj 2019 

 

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

Anne-Birthe Ottsen og Lone Lisborg 

Afbud:  Lene Dale 
 

1805-038 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt. 
 

1805-039 Strategiske punkter 

 Workshoppen for foreninger om udsatte familier med børn 23. maj: 

Vi vil have mindst 10-15 foreninger med. Anne-Birthe, Tonie og Lone ringer rundt for at få tilmeldinger. 

Bestyrelsen sender forslag til Lone om hvilke foreninger der skal kontaktes. 

Helge forsøger at kontakte Poul Nyrup som oplægsholder og trækplaster. 

Lone kontakter aviserne. Teksten i invitationen forbedres evt. 

Anne-Birthe og Elisabeth hjælper med praktiske opgaver på dagen. 

Lone er overordnet tovholder sammen med Tonie. 

Bestyrelsen er sekretærer for grupperne og hjælper med at sikre at grupperne kommer gennem 

spørgsmålene til planlægning af hvordan de kommer i gang med tiltagene. 

Jesper kan ikke deltage i workshoppen. 

 Dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget mandag den 3. juni 2019 kl. 16-17: 

Social og Sundhedsudvalget har 29. april 2019 taget orientering om Frivilligcentrets Årsberetning 2018, 

Regnskab 2018, Strategi 2019 og Budget 2019 til efterretning og er rigtig godt tilfredse med 

Frivilligcentrets indsats.  

Dagsordensforslag til dialogmødet: 

o Hvad synes Social og Sundhedsudvalget om strømmen af nyhedsbreve fra Frivilligcentret? 

Herunder kort fortælling om Frivilligcentrets vigtigste nye tiltag i 2018-19 

o Stærk vækst i det gode samarbejde med Sorø Kommune, men dilemma med 

Frivilligcenterlederens tid 

o Frivillig Fredag er igen i år på VKST, men vil fremadrettet rykke rundt i kommunen 

Hele bestyrelsen + Lone deltager i dialogmødet. 

Når den endelige dagsorden foreligger vurderer vi om det er nødvendigt at bestyrelsen mødes før 

dialogmødet. 

 Næste kvalitetsmøde på Sydsjælland med FriSe og Socialstyrelsen er tirsdag den 26. november 2019 

om dagen. Vi skal udvikle selvevaluering. Print af den nye kvalitetsmodel uddelt. På næste 

bestyrelsesmøde finder vi ud af hvem der deltager her fra Sorø.  

 PUST: Lone, Elisabeth og Tonie går nu i gang med at udvikle og afholde kurser til kvalitetssikring for 

gruppeledere i PUST og andre foreninger med selvhjælpsarbejde. 
 

1805-040 Punkter fra formand 

 Sorø Sundhedscenter har den 7. maj 2019 indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje vedr. 

sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Professionshøjskolen Absalon og 

Frivilligcenter Sorø angivet som samarbejdspartnere. Projektperiode: august 2019 – juni 2021. Samlet 

ansøgt beløb: 1.446.614 kr., heraf 41.250 kr. til Frivilligcentret for at skabe kontakt til foreninger og 

deltage i styregruppe. Ansøgningen er vedhæftet udkast til samarbejdsaftale mellem Sorø Kommune og 

Frivilligcentret. Ansøgningen er indsendt uden Frivilligcentrets godkendelse. 

 Helge er ved at lægge sidste hånd på Frivilligcentrets persondatapolitik. 

 



1805-041 Punkter fra centerleder 

 Tonie Bjørneskov er udlånt fra Sorø Kommune til Frivilligcentret som seniorjobber i en stilling som 

frivilligmedarbejder. Der er præciseret at hun refererer til Frivilligcentrets leder. Seniorjobbet er 

berammet til 4 år. Vi glæder os til at se hvad der kan komme ud af det. 

 Både vi og Sorø Kommune er glade for alt det nye positive samarbejde og netværk med Sorø 

Kommunes medarbejdere på frivillighedsområderne, men vi skal til at passe på ikke at komme til at 

drukne i det. Derfor gør vi nu opmærksom på at det indebærer behov for extra driftsmidler.  

 

1805-042 Punkter fra kasserer 

 Ansøgning og afrapportering til FRIG er indsendt. Vi forventer svar på ansøgningen i juni. 
 

1805-043 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Intet til referat. 

  

1805-044 Fremtidige aktiviteter 

 FrivilligBørs 2019 var rigtig god, en af de bedste. 

Rosa har spurgt mange deltagere om hvor ofte FrivilligBørsen skal holdes, og alle ønskede den hvert år. 

Herligt med mange nye deltagere. 

Godt lokale. Godt at det ikke var så stort, så vi var tætte.  

Fint at der kun var 1 lokale - opgaven med at flytte borde før maden bygger fællesskab.  

Godt med små runde borde til maden – det bygger også fællesskab. 

 Sociale medier, lokalt CFSA-kursus lørdag den 22. juni 2019 kl. 10-16. 

 Frivillighedsdag på Sorø Akademi torsdag den 29. august 2019 kl. 10-12.30. 

 Frivillig Fredag den 27. september 2019, i år på VKST, næste år et nyt sted. 

 Persondata: vi håber at holde en workshop for foreninger i efteråret 2019. 
 

1805-045 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

Ordinære møder: mandag den 3. juni kl. 17-19        Extraordinære møder:  

 tirsdag den 27. august Dialog med SSU mandag den 3. juni kl. 16-17 

 tirsdag den 24. september   

 tirsdag den 29. oktober 

 tirsdag den 26. november 
 

1805-046 Evt. 

Intet til referat. 

 


