Frivillighedens Hus
Perlegade 50, 6400 Sønderborg
Bestyrelsesmøde den12-06-2018 i Frivillighedens Hus
Fremmødte:
Bente, Per, Ulla, Flemming, Elisabeth,
Jytte, Johnny, Edith, Lone og Anna Grethe.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Valg af dirigent/mødeleder: Per.
Velkomst til Lone Juhl: Lone er sundhedsvejleder og koordinator,
samt uddannet ergoterapeut. Hun har været på sundhedscentret i
9år. Er brobygger og leder for forebyggelse af kroniske og
livsstilssygdomme. Lones fremtidige arbejde består i at hjælpe
Johnny. Det primære er at stå for booking af lokaler, opdatere
facebook og følge op på ændringer i frivillig guiden. Hendes
primære virke er at være brobygger mellem foreningerne.
Godkendelse af referat den 08-05-2018: Godkendt.
Nyt fra formanden: Sangbøger bliver udskiftet efterhånden som de
slides. Vi køber nye selvom det er et nyt oplag med ændringer. Vi
oplyser blot ved arrangementerne, hvilket nr. sangen står i de nye
og gamle sangbøger.
Lys i smøgen ved parkeringspladsen, er iberegnet i kommunens
budget, og udføres sammen med gågadens renovation.
Parkeringskort til de foreninger der har følsomme
samtale/gruppemøder med sårbare, det er kommunen i gang med
at undersøge. Handicap parkering ændres til at der kommer 2 nye
pladser tættere på indgangen.
På hjertestartholdene er der 12 personer på hold 1., hold 2.
5personer. Holdene fordeles så ligeligt som muligt. Johnny giver de
respektive personer besked på hvilken hold de er på. På
kursusdagen giver huset kaffe, Ulla og Anna Grethe laver den.
Nyt fra næstformand: Ingenting.
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Nyt fra Johnny: Maj måned har været meget stille. Mange
bookinger aflyst på grund af varmen. I juni er der få bookinger. Juli
måned er almindelig, og resten af året er mere almindelig fuldt ud
booket. Det er både patientforeningerne og det kommunale.
Retshjælp flytter tilbage til Kulturhuset/biblioteket.
Kulturhuset/biblioteket er ingen konkurrent til de Frivilliges Hus.
Det Bosniske forening er nye i huset, for at være synlige, de bliver
en del af frivillig guiden. Ungdommen fra Røde Kors har fået base i
huset.
Økonomi Ulla: Bestyrelsen modtog en printet udgave af regnskab.
Til næste møde blev der vedtaget at vi bruger overhead, idet Ulla
ikke får penge til farvepatroner og papir.
Kassebeholdning den 12-06-2018: 39.172,37kr. Husk betaling af
temadag med underviser Lars Kjeldsen, skal tages af de midler
kommunen bevilligede. Blev vedtaget den 08-05-2018.
Regnskab blev godkendt.
Godkendelse forretningsorden (Gaveregulativ.): Runde
fødselsdage, Vin gave /chokolade 100kr. vedtaget. Dirigent
vin gave 100kr. vedtaget. Oplægsholder uden salær, vin
gave 500kr. vedtaget. Dette skal indskrives i
forretningsorden med underskrift og dato. Vedtaget af
bestyrelsen.
Opsamling af samtale med Bente: Bente har fået meget ud af
samtalerne. Her fremkom der en del visioner. Fællesnævner ved
samtalerne er, flere sociale samtaler bestyrelsen imellem. Fælles
temaer foreningerne imellem. Dagsorden hakkes igennem med
hast, for mange afbrydelser. Bestyrelsen besluttede at det første
der skal tages fat på er samarbejdet med samme mål. Vores
temadag blev aflyst, og det er vigtig at den afholdes så hurtig som
muligt.
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Visioner/temadag, for bestyrelsen: Temadag udsættes til i april
2019, helst en tirsdag. Det afhænger af, om underviseren kan på
det tidspunkt.
Mødeaktivitet: Bestyrelsen vedtog hver anden måned, den anden
tirsdag i måned.
Næste møde: Den 14august kl. 15ᶾᵒ.
Planlægning af repræsentantskabsmødet: Bestyrelsenbesluttede:
Der skal arbejdes imod en bedre årsberetning, samt fremvisning af
regnskab. Bestyrelsen ønsker en information, hvem bliver i
bestyrelsen, og hvem går af i utide. Ved afgang ønskes nye
kandidater. Ved valg skal det tages hensyn til en sikker bredde af
alle foreninger er repræsenteret. Johnny ønsker en
forventningsafstemning til de personer der stiller op. Mødet i august
er primært til repræsentantskabsmødet i 2019.
Mødet med sundhedsudvalget i uge 37 er ikke god. Vi forventer
svar om ny dato, i oktober.
Johnny pointerede at ved mødet med sundhedsudvalget, forventer
de at vi har noget at dele med dem. Vi skal også være obs. på
hvilke temaer ønskes drøftet.
Kursus i persondataforordning: der ligger en på Frivillighedens
Huses hjemmeside.
Bestyrelsen vedtog: et kursus i persondataforordning, Johnny
arrangerer et.
Bordet rundt: Bentes arrangement ved vandet, var en kanon
succes.
Anna Grethe: Kirkens Kors Hær i Havnbjerg har haft 25 års
jubilæum, der deltog over 80 personer den dag.
Jytte havde både ros og ris til Det Sønderjydske køkken.
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Eventuel: Lån af borde stole fra Det Frivilliges Hus til det
Sønderjydske køkken.
Johnny sagde det er en win win situation, og det Sønderjydske
køkken er vores samarbejdspartner. Anna Grethe mener det er
kommercielt arbejde.
Bente takkede for et godt møde.
Referent Anna Grethe Macom Hansen
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