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Referat fra bestyrelsesmøde den 3. marts 2020  

 

Tilstede: Helge Christensen, Jesper Thomsen, Elisabeth Rasmussen, Rosa Madsen, Anne-Birthe Ottsen 

og Lone Lisborg 

Afbud:  Michael Daugaard 

 

2003-021 Godkendelse af dagsorden    

Godkendt. 

 

2003-022 Strategiske punkter                                             

 Helle for dig 

o Vedtaget at fastholde nuværende handlingsplan for projektet. Elisabeth og Lone har ansvar for 

status på handlingsplanen, og vi vil fremover bruge det fremsendte skema til det.  

o Vedtaget at Lone tager en dag om ugen hjemme, uden mail og telefon for at samle sig om store 

opgaver som fx Helle for Dig. 

o I ansøgninger vil vi lægge vægt på at beskrive de udsattes problemstillinger meget klart. Rosa, 

Elisabeth og Lone arbejder videre. 

 Generalforsamling tirsdag den 24. marts 2020 i Ruds Vedby Sognegård 

o Anne-Birthe har planer om lækker forplejning. 

o Der er nu 10 tilmeldte ud over os selv. 

 Projekt Fodsporet: Helge og Lone har ansvar for Frivilligcentrets andel i den videre udvikling af 

samarbejdsaftale og projektbeskrivelse, som sendes til godkendelse i Bestyrelsen på mail, hvis ikke det 

kan passe med et bestyrelsesmøde.  

 Projekt Fortæl dit liv: Drøftet forslag om at flytte i samme hus som Sorø Kommunes Social Psykiatri. 

Lone spørger Frivilligcenter Halsnæs om deres erfaringer med en tilsvarende lokalesituation. Vi vil 

formulere klare krav fra Frivilligcentrets side som betingelse for at det skal kunne fungere. Først og 

fremmest skal vi have vores egen indgang. 

 

2003-023 Spørgsmål til udsendt information                                                                                     

Ingen udsendt information siden sidst. 

 

2003-024 Punkter fra formand 

 FRIG er igen udsat. Planen for årets midler fra Socialstyrelsen er nu som i 2019, så vi forventer at kunne 

ansøge i perioden 15. april til 6. maj og modtage udbetaling sidst i juni. 

 

2003-025 Punkter fra centerleder 

 Lone har bidraget til idegenerering i en workshop for ledere og centrale ansatte i et nyt stort 10-årigt 
projekt, Fælles om ungelivet, som Sorø Kommune er i ansøgningsproces på. Der er fokus på at voksne 
skal gøre ny og særlig indsats for at hjælpe unge til at lade være med at ryge og drikke. Frivilligcentret 
lagde vægt på at de unge skal have indflydelse, hvis det skal fungere. 

 Lone er inviteret til et Social og Sundhedsudvalgsmøde for at fortælle om projekt Fortæl dit liv. 
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2003-026 Punkter fra kasserer 

 Jesper er i fuld gang med at lære de mange komplicerede arbejdsgange der er i arbejdet med 

Frivilligcentrets økonomi. 
 

2003-027 Punkter fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Intet til referat. 

 

2003-028 Fremtidige aktiviteter 

 FrivilligBørs hos Nyrup Baptistkirke tirsdag den 28. april 2020: Forberedelser er i fuldt sving. Vi åbner for 
tilmelding den 10. marts 2020. 

 Grafisk Facilitering, grundkursus for facilitatorer i frivillige organisationer, lokalt kursus fra Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde, lørdag den 9. maj 2020 kl. 9-15.30. Der er allerede begyndt at komme 
tilmeldinger, selvom det ikke er annonceret endnu. 

 Frivillighedsdag på Sorø Akademi forventes sidst i august 2020.  

 Frivillig Fredag den 25. september 2020 på VKST: Vi forbereder herlig og anderledes underholdning. 

 Nøglerne til at få flere frivillige forventes igen til efteråret 2020. 

 

2003-029 Næste møde(r)                                 Normalt 1 /måned, kl. 17.30-19.30, dog ikke juli og december 

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

2003-030 Evt. 

Intet til referat. 


