
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 24. september 2019 

 

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

Anne-Birthe Ottsen og Lone Lisborg. Lene Dale deltog i starten af mødet. 

 

 

1909-067 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt med tilføjelse af punkt 1909-067 a. Om-konstituering. 
 

1909-067 a Om-konstituering 

Vores kasserer Lene Dale har måttet trække sig fra bestyrelsen. 

Ny kasserer valgt: Jesper Thomsen. 

Helge Christensen fortsætter som regnskabsfører frem til Generalforsamling 2020. 

Suppleant Abdulrahman Moktar kan ikke pt træde ind i stedet for Lene. 

 

1909-068 Videre med Udsatte familier med børn                                             

 Vedtaget vores egen lokale definition af frivilligt socialt arbejde: Alle frivillige foreninger, organisa-

tioner, netværk og grupper gør i en eller anden grad en social indsats for mennesker der er udsatte.  

 Dansk Folkehjælp har meldt sig som første forening i kartoteket over foreninger, der har åbne arme og 

gerne vil tage udsatte mennesker med ind i deres fællesskaber. 

 Vedtaget at vi har 2 del-målgrupper til projekt Udsatte familier med børn og unge - én med vægt på 

udsatte familier med børn, og én med vægt på udsatte børn. Dette for at gøre det mere tiltalende for 

flere forskellige foreninger at blive registreret i kartoteket, og for at tage hensyn til at kommunale 

medarbejdere ofte ikke vil kunne vurdere om, eller i hvilket omfang en familie er udsat. Det er derimod 

op til den enkelte forening, når der er skabt kontakt til en familie, at vurdere om foreningen faktisk kan 

hjælpe. 

 Elisabeth og Lone har præsenteret ideen med kartoteket på personalemøde i Børn&Famile, Sorø 

Kommune. Det blev taget rigtig godt imod. Der blev lagt vægt på at Frivilligcentret har kontakt med 

foreningerne og kan sige go for de foreninger, der kommer til at stå i kartoteket. Flere tilkendegav at 

kartoteket vil kunne imødekomme noget de mangler i deres arbejde. I Børn&Famile vil det især være 

de 10 sundhedsplejersker, der kommer til at bruge kartoteket. 

 De næste skridt i projektet: 

1. Udarbejde procedure til Bestyrelsen for arbejdet med at finde foreninger til kartoteket. 

2. Udarbejde lækker og appellerende folder til foreningerne om kartoteket. 

3. Udvikle kartotekets setup mv, herunder undersøge muligheden for at lave det som en app. 

Kartoteket skal være nemt at arbejde med både for Frivilligcentret og for de kommunale 

medarbejdere. 

4. Udarbejde en introduktionsfolder til kommunale medarbejdere om ideen med kartoteket og 

om hvordan det kan bruges. Her vil vi lægge vægt på, at det er et udviklingsprojekt vi er ved at 

starte op, så vi kan ikke love et væld af foreninger, der står klar med plads til mange udsatte 

mennesker i deres frivillige fællesskaber. 

5. Begynde at indskrive foreninger i kartoteket. 

6. Udarbejde folder til de udsatte familier og de udsatte børns forældre. 

7. Præsentere ideen med kartoteket for Jobcenter Sorø. 

Vi vil vente med at lægge flere planer for projekt Udsatte familier med børn og unge til vi er nået et 

godt stykke videre med disse 7 skridt. 

 

 



1909-069 Spørgsmål til udsendt information                                                                                     

Ingen spørgsmål, men kommentarer om at det er rart at få informationer løbende på mail. 

 

1909-070 Punkter fra formand 

Intet til referat. 
 

1909-071 Punkter fra centerleder 

Kort status vedr. medarbejdere. Vi er ved at få en samarbejdsaftale med Sorø Kommune om udlån af 

seniorjobber. 

 

1909-072 Punkter fra kasserer 

Kort status på FRIG. 
 

1909-073 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Status på projekt Livets Overgange v. Rosa og Lone udsættes til næste møde. 

 

1909-074 Fremtidige aktiviteter 

 Vi bliver 180 deltagere til Frivillig Fredag den 27. september 2019 på VKST – vi glæder os meget. 

Lone vil gøre extra ud af at fortælle om arbejdsgruppens gode fællesskab og spændende arbejde. 

Arbejdsgruppen mødes med Bestyrelsen den sidste halve time af bestyrelsesmødet den 29. oktober 

2019. 

 Drøftelse af om vi vil aflyse at holde workshop for foreninger om persondata udsættes til næste møde. 
 

1909-075 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

Ordinære møder: tirsdag den 29. oktober 2019 

 mandag den 25. november 2019 
 

1909-076 Evt. 

Intet til referat. 


