Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Frivillighedens Hus den 9. januar 2018.
Til stede: Bente Rey, Per Plambeck, Anna Grethe Macom Hansen, Ulla Pedersen, Flemming Egedal, Edith
Nielsen, Johnny Gammelgaard Alfsen og Anna Elisabeth Aagaard.
Fraværende: Dorit Delf, Birgit Mätzke.
Referent: Anna Elisabeth Aagaard
1. Valg til dirigent: Per Plambeck
2. Dagsorden godkendt.
3. Referat fra møde den 14.12.17 godkendt med følgende rettelser/kommentarer:
Pkt. 1. Der er usikkerhed om ”resten af bestyrelsen ønsker genvalg”.
Pkt. 2. Donation fra Mads Clausens Fond på 15.000 kr. var ikke offentliggjort på mødetidspunktet, men
forelå umiddelbart herefter.
Pkt. 3 Bordet Rundt. Ulla Pedersen ønskede formuleringen ændret til: Når omverdenen kun ser
handicappet og ikke personen. Sidst i januar vil der være foredrag om at være ægtefælle til en
handicappet.
4. Planlægning af årsmødet.
Det aftales at Johnny sender oplysninger til Bente vedr. antal brugere og udleverede nøglebrikker samt
status vedr. kælderlokalerne.
Bente tilretter årsberetningen som aftalt.
Mulige datoer: 13.03. 14.03 og 15.03. Johnny undersøger hvilket tidspunkt, der passer Sundhedsudvalget.
Årshjulet går igen som et redskab til fremtidigt arbejde.
Der bør afholdes et efterårsarrangement med oplæg fra foreninger.
Per efterlyser konference for bestyrelsesmedlemmerne med henblik på en mere målrettet indsats.
Det aftales at afholde konference/møde i maj måned. Bente og Per planlægger.
Vedr. dirigent til årsmødet besluttes det at Bente kontakter Flemming Nielsen (Radio Als).
Forslaget om underholdning med Østerlund Kor til årsmødet trækkes tilbage.
Bente tager kontakt til de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg og som ikke allerede har tilkendegivet om
de modtager genvalg eller ej.

5. Nyt fra kassereren
Ulla har modtaget invitation fra Socialstyrelsen til infomøde om at skrive ansøgninger til PUF pulje,
Satspulje m.v. Mødet foregår i Odense den 05.02.18 kl. 10-12.
Følgende deltager: Bente, Ulla, Anna Grethe og Edith.
Regnskabet vedr. 2017 er færdigt. Der står 75.794,70 på kontoen.
Det er vanskeligt at lave et budget, men planlagte aktiviteter skal skrives ind i ansøgninger og kan
indeholde:
1) Fremtidige aktiviteter
Forslag:
Samarbejdsbørs
Aktiviteter for foreningerne i forbindelse med markedsdage
Kurser for foreningsformænd og kasserere
Temadage
(Husk at involvere - og dermed høre foreningerne om deres behov for 2018)
2) Nyanskaffelser:
Stort lærred med fastmonteret projektor
Flere trådløse mikrofoner.
(Per undersøger priser)
Det aftales at Johnny hjælper Ulla med ansøgninger til div. puljer.
Det besluttes ikke at sende budget ud til medlemmerne i forbindelse med årsmødet.
6. Booking af huset
Ved indførelse af andet booking system skal der for at undgå misbrug tages højde for at det kun er de
frivillige sociale foreninger, der kan reservere lokaler, idet der både er adgang til Det sønderjyske Køkken og
turistbureauet.
Ulla undersøger det bookingsystem, som vi så på studieturen i Esbjerg. Johnny undersøger hvilke
muligheder der findes i kommunen.
Punktet tages op på næste møde.

7. Bestyrelsens fremmøde ved arrangementer.
Bente ser gerne at bestyrelsen er til stede ved arrangementer, som er arrangeret af Frivillighedens Hus.
Det vil give god signalværdi.
Koordination sker fremover i bestyrelsen.
8. Bordet rundt.
Johnny har fået tilbud på kaffemaskine 1,8 liter på 6 min. Indkøb kan foregå gennem kommunens
indkøbsordning til en pris af ca. 7000 kr. alt inkl.
I uge 17 fokuseres på ensomhed. Der er kontakt til direktør Christine E. Swane, Ensomme Gamle Værn
vedr. oplæg på en temaformiddag/eftermiddag i Frivillighedens Hus.
Samlet pris for hele arrangementet 10.000 kr. Forslaget vedtaget. Johnny går videre med programmet.
Flemming Egedal efterlyser cykelpiloter til Sønderborg Handicap Idræts tandemcykling i sommerperioden.
Johnny vil via Facebook gøre opmærksom på tilbuddet om at blive frivillig cykelpilot.

