Referat af Bestyrelsesmøde d. 25.02.16
Tilstede: Hanne, Heidi, Kirstine, Birte, Rebecca, Jesper og Stina
Afbud: Jess, Mads og Karen-Margrete.
Referent: Stina
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af sidste referat
På referatet fra seneste bestyrelsesmøde mangler oplysninger om hvem der deltog i mødet/hvem der var
forhindret.
Hanne orienterede om at referater fra det seneste års bestyrelsesmøder vil blive lagt på FCO’s hjemmeside
- i redigeret udgave, så evt. personfølsomme oplysninger er udeladt.
3. Status på økonomi – orientering (orientering: Årsregnskab er klar fra revisor)
Status er at foreningens egenkapital er på 12.000 kr, til sammenligning 58.000 kr. i sidste år. Årsagen er
udgifterne i forbindelse med printersagen, på ca. 38.000 kr.
4. Planlægning af året
a) Dialogmøde 2016 – dato (se Stinas og undertegnedes forslag)
b) Frivillig Folkemøde 2016 – dato (se Stinas og undertegnedes forslag)
A+b)
Der er opbakning til at Dialogmødet afholdes samtidig med Folkemødet.
Kulturmaskinen og Odense Centralbibliotek blev mulige lokationer for Folkemødet. Jess har været i dialog
med lederen af Kulturmaskinen og der er aftalt et fælles møde, hvor det skal afklares om det giver mening
at samarbejde med Kulturmaskinen omkring Folkemødet.
Drøftelse omkring datoer for Folkemødet:
Bestyrelsens anbefaler at Folkemødet afholdes lørdag d. 5. november, som 2. prioritet: d. 29. oktober.
Den 22.10. er udelukket, idet det er lørdag i efterårsferien.
Det er vigtigt at tjekke hvad der ellers sker i Odense den pågældende dato, på oplev.odense, Kulturnaut
m.m.
c) Budget/økonomi-møde – politisk påvirkning (skal vi gøre noget? Hvornår?)
c) Det blev besluttet at vi udsætter et evt. budgetmøde til foråret 17. Dette tages op igen på næste
bestyrelsesmøde.
Det er nødvendigt at vi er proaktive i forhold til at orientere om vores behov for mødelokaler, samt at vores
budget ikke tillader at vi kan betale en dyr husleje i Borgernes Hus.
Jesper orienterede om muligheden for at tage på besøgsrunde ved lokaludvalgenes møder. Dette forslag er
der opbakning til at vi arbejder videre med.
Der er nu åbnet for ansøgninger til PUF puljen, med deadline d. 30. marts. Puljen er blevet flyttet 3
måneder frem, således at projektperioden nu går fra d. 1. juni 2016 til 31. maj 2017, hvilket er meget
kritisabelt. 6-byerne har tidligere reageret der lægges op til Annette Lund om at tage det op igen.
5. Generalforsamling 2016
a) Drøftelse af eventuelt indkommende forslag til generalforsamlingen.
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Ingen forslag indkommet.
Tilføjelse til vedtægterne fra FRISE: Forslag om tilføjelse af følgende beskrivelse til vedtægternes §6a:
Formand og næstformand må ikke være en kommunal repræsentant.
Dette forslag bakker bestyrelsen op omkring.

b) Formandens beretning
Hannes udkast til beretningen blev gennemgået.
c) Praktiske detaljer – hvem gør hvad og hvornår
Jesper (formidler), Birte og Stina møder ind tidligere og sørger for de praktiske opgaver bliver løst.
Hanne og Jess holder formøde med dirigenten.
6. Eventuelt - Orienteringspunkter
Borgernes Hus – status og plan for processen (se fremsendte præsentation).
Præsentationen om Borgernes Hus blev gennemgået. Jess giver flere oplysninger om processen på næste
møde.
Kontingent
Et par af de foreninger, der har tilmeldt sig Generalforsamlingen, har ikke fået betalt rettidigt kontingent jf.
FCO’s vedtægter (pr. 1. februar). Bestyrelsen har vedtaget, at bede dirigenten fremsætte forslag om at alle
der har betalt har stemmeret på Generalforsamlingen.

Evt.
Hanne har deltaget i møde i Dialogforum i Beskæftigelses- og socialforvaltningen, hvor også SIKO deltog.
SIKO ønsker at afholde et arrangement omkring de lovgivningsmæssige retningslinier i forhold til at få
personer i løntilskud og praktik. Bestyrelsen ser dette som et oplagt arrangement at samarbejde med SIKO
om. Hanne arbejder videre med dette
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