Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Frivillighedens Hus afholdt på Knøs’ Gård
den 10. april 2018.
Til stede:
Bestyrelsen: Bente Rey, Per Plambeck, Anna Grethe Macom Hansen, Ulla Pedersen, Flemming
Egedal, Edith Nielsen og Carsten Stoltenberg.
Suppleanter: Jytte Rasmussen og Elisabeth Iversen.
Johnny Gammelgaard Alfsen og Anna Elisabeth Aagaard.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Per Plambeck
2. Dagsorden godkendt
3. Referat fra møde den 13.02.18 godkendt.
4.a Konstituering: Per blev genvalgt som næstformand (for 1 år)
4. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 12.03.18:
God styring af selve repræsentantskabsmødet.
Det blev påpeget at det var vigtigt at bearbejde punkterne inden mødet.
Der var delte meninger om hvorvidt foreninger skulle have mulighed for præsentere deres område
på kommende årsmøder. En årsberetning kunne indeholde input fra foreninger.
Dialogmødet med sundhedsudvalget var positivt.
5. Økonomi og fremtiden i Frivillighedens Hus.
Vedr. temadag for bestyrelsen var der forslag om at kontakte konsulent fra Center for Frivilligt
Socialt Arbejde i Odense. Det er vigtigt at adskille målene, som er dels at lære hinanden at kende
via fælles oplevelser og dels fokus/beslutning om bestyrelsens visioner, retninger og strategi.
Visioner og vedtægter skal passe sammen og aktiviteter matche foreningernes behov.
Bente, Ulla og Jytte arbejder videre med planlægningen af temadag.
Det blev besluttet at vedtægter, samarbejdsaftale og forretningsorden skal
gennemgås/underskrives på næste møde.
Økonomi: Kassereren oplyser at der er sendt ansøgning til Socialstyrelsen (der henvises til
fremsendte aktivitetsplan for juni 2018 – 31. maj 2019).
Der står p.t. 48.689 kr. på kontoen. De er øremærket til temaoplæg i satellitterne og et mindre
beløb er afsat til service af de nyindkøbte kaffemaskiner.
6. Temadag er behandlet under pkt. 5.
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7. Opfølgning på møde den 13.02.18
På dialogmødet den 12.03.18 opfordrede sundhedsudvalgsformand Helge Larsen bestyrelsen til at
sende en skrivelse vedr. problemer omkring huset vedr. tidsbegrænsning på P-pladser, evt. Pbilletter, belysning mellem bygningerne. Endvidere skal manglende p-muligheder for cykler også
påpeges.
Vedr. ansøgning sangbøger afventes der svar fra Linak.
Vedr. evt. indkøb af stole bør møbler matche nuværende, men der stilles spørgsmål ved hvor stort
behovet egentlig er.
8. Bordet rundt.
Johnny gør opmærksom på arrangement i huset den 26.04 omhandlende oplæg om ensomhed
samt efterfølgende spisning i Det sønderjyske Køkken. Der mangler en fra bestyrelsen til at byde
deltagerne velkommen til oplægget kl. 10.30, da både Bente og Per er forhindret.
Suppleant Jytte Rasmussen repræsentere derfor bestyrelsen og byder velkommen.
Natteravnene havde en mindre kontrovers med køkkenet i forbindelse med deres arrangement i
huset forleden, da formanden havde glemt at informere køkkenet om parkering på rampen ved
bagindgangen. Johnny sender en høflig påmindelse til foreninger vedr. regler for benyttelse af
rampen ved bagindgangen, så vi undgår lignede situationer.
Elisabeth stiller spørgsmål vedr. mulighed for mindre deltagerbetaling ved foredrag etc. Punktet
tages op på næste møde.
Edith undret sig over, at vi ikke kunne afholde mødet i Frivillighedens Hus som var fuldt bookede i
dag. Fremover orienteres Johnny om evt. ændringer af de fastlagte bestyrelsesbookinger, så vi
undgår lignede situationer i fremtiden.
Næste møde tirsdag den 8. maj.

Ref. Anna Elisabeth Aagaard
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