Frivillighedens Hus
Perlegade 50, 6400 Sønderborg
Bestyrelsesmøde den 11-09-2018 i Frivillighedens Hus
Fremmødte: Bente, Per, Elisabeth, Jytte, Lone, Ulla, Edith, Flemming, Johnny og Anna Grethe.
Afbud: Karsten

Valg af dirigent: Jytte
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra den14-08-2018: Under punkt økonomi: sætning
mangler. Der skulle stå: Vi ved på nuværende tidspunkt at Knøsesgård
mangler" en Teleslynge". Herefter godkendt.
Nyt fra formand: I Forretningsordenen skal ændres til at som sekretær er
AGMH fungerende til repræsentantskabsmødet i 2019, samt vores
gaveregulativ skal tilføjes. Anna Grethe renskriver forretningsordenen, sender
til bestyrelsesmedlemmerne til godkendelse, derefter underskrives den snarest
af formand og evt. næstformand med dato.
Nyt fra Sønderborg kommune: Bestyrelsen vedtog at de ville have nyt fra
Frivillighedens Hus, og ikke fra kommunen. Johnny fortalte at invitationerne til
persondataforordning, er udsendt. Det er den 04-10-2018 kl. 15ᶾᵒ til 18ᶾᵒ i
Frivillighedens Hus. P.T. er der 11 tilmeldinger. Booking af rum er taget til, og
der er rift om lokalerne. Patientforeningen vil helst have nr. 3.
Ved Booking bør der afsættes en tid til skifte, samt lokalerne afleveres i
samme stand som de modtog den. Lone og Johnny laver en A-4 i ramme, hvor
der vises hvordan standarden er ved aflevering af et lokale. De opsættes i alle
lokalerne. Lone og Johnny informerer foreningerne.
Valg af næstformand: Per trækker sig som næstformand, og fortsætter som
bestyrelsesmedlem. Anna Grethe vælges som næstformand til næste
repræsentantskabsmøde.
Samarbejdsaftalen: Johnny har revideret samarbejdsaftalen. For at være klar
til underskrift, skal den have sidefod samt sidetal. Underskrift af bestyrelsen er
udsat til næst møde.
Afklaring med sundhedsudvalget: Mødet med Sundhedsudvalget er den 09-102018, udvalget venter bestyrelsen kl.15ᵒᵒ, og Lone booker et lokale til os i
Sundhedscentret, så vi kan holde bestyrelsesmøde der, efter endt møde med
udvalget. Der afsættes 15 minutters pause mellem udvalgsmødet, og
bestyrelsesmødet.
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Til mødet fremlægger Bente samt næstformand supplerer.
Fremtidigt samarbejde/Forventningerne:
På mødet er der en ½ time til at fremlægge, husk de positive ting, og hvor
godt huset bruges af de forskellige foreninger, kultur og fritid i aftentimerne.
resultater bestyrelsen har frembragt i årets løb samt vores økonomi, og hvor
bestyrelsen ser sig selv i fremtiden, med focus på de fremtidige
arrangementer, samt satellitbesøg.
Vi skal huske at takke for de 75000kr. bestyrelsen har modtaget, vi skal
fortælle hvad de er brugt til.
Bevilling af de 350000kr. fra Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning, her
gøres rede for hvad de skal bruges til. Eventuel fremlægges et budget.
Spørge ind til hvad udvalget har tænkt sig med fremtiden for det Frivilliges
Hus, om det stadig er Perlegade 50 eller på kasernen? og om det udmunder i 2
samarbejdsaftaler, og 2 husleje?
Vi skal fremlægge hvor godt rammerne er fyldt ud.
Er den gensidige forventninger mellem Sundhedsudvalg og bestyrelsen
indfriet?
Frivilligt råd: På nuværende tidspunkt har bestyrelsen ikke brug for et frivilligt
råd. Hvis vi på et senere tidspunkt ønsker det, så støtter kommunen også det.
Kommunen og andre foreningstyper: Punktet blev ikke drøftet på mødet.
Profit foretagender: Kommercielt brug af lokaler står sort på hvidt i
Retningslinjer for anvisning af mødelokaler i Frivillighedens Hus, under stykket
Lokaler på side 2. Eksempel: at der ikke må tages penge for kaffe og kage,
men penge til foredragsholderen.
Status for erfarings grupper: Se referat fra marts 2018, af dialogmødet med
Sundhedsudvalget og de Frivillige og sociale og sundhedsfremmende
foreninger. Status for udveksling af erfaringer er: Alle formænd indkaldes til et
møde for at præsentere deres område, og se om der er muligheder for
erfaringsudveksling og et samarbejde på tværs.
Ønsket er at udveksle erfaringer i de 7 grupper, er en dyr satsning, og hvis
ikke det er planlagt godt nok ned til mindste detalje, er der risiko for at
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pengene er spildt. Bestyrelsen besluttede at der prøves med 2 møder, som
evalueres på.
Konklusionen er 2 grupper: Misbrug og børne- og ungegrupperne starter i
oktober/ november. En professionel konsulent sættes på. Johnny, Bente og
Anna Grethe laver et oplæg.
Status på ansøgningsprojektor: Det bliver dyrere at sætte projektorer op end
det vi søgte om, men vi sparer teleslynger. Teleslynger er opdelt i zoner så de
kan slukkes, så der kan ikke lyttes med i andre rum. Prisen på teleslynger
bliver 40.000 kr. Ulla mener vi godt kan bruge pengene der er bevilliget til
bookingsystemet. Ulla skriver til Socialstyrelsen om ændringen.
Lone har ikke fået svar fra kommunen, angående lån af deres mobile
teleslynger.
Kommunikation og orientering til foreningerne: Bente laver et nyhedsbrev til
foreningerne. Her fortæller hun om de bevillinger vi har fået.
Evaluering hjertestarter kursus: God tilmelding og det gik godt.
Aktiviteter Ulla: Se aktivitetsplan vi fik ved sidste møde.
Budget/ regnskab: Der er ingen ændringer siden sidste møde.
Henvendelse fra borger: Borger ønsker at arrangementer sættes på en
hjemmeside, men p.t. har vi ingen, kun facebook og kommunens hjemmeside.
Johnny og Lone skriver til foreningerne at de kan få deres arrangementer sat
ud på facebook.
Visionsmøde den 02.11 2018 kl.15ᶾᵒ. Bente og Anna Grethe taler med
oplægsholder Lars.
Bordet rundt: Ingenting
Bente takkede for et godt møde.
Referent Anna Grethe Macom Hansen
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