Bestyrelsesmøde
25.05.2016
Kl. 19  21
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 57
Kunstværkstedet
Deltagere på mødet:
Julie, Birte, Kirstine, Hanne, Mads
Referent: Jess Kahr, Centerleder
Referat
1. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden  der tilføjes et nyt punkt vedrørende forslaget om §18 besparelserne i
Odense Kommune (nyt pkt. 2)
Kirstine meddeler at hun efter dette møde stopper af personlige grunde. Bestyrelsen konstituerer sig
på næste bestyrelsesmøde.

2. Beskæftigelses og socialforvaltningen forslag om §18 Besparelser
Hanne informerer om seneste status. Besparelsen på §18 har efter udvalgsmødet (oplyst af Steen
Møller) et loft på 500.000, (ligesom Café Paraplyen)  Der bliver samtidigt en høringsperiode.
Besparelserne bliver afgjort den 7. Juni, formiddag (samme dag som “Fælles om Odense”)
Mobilisering/koordinering af formidling af konsekvenserne af foreningernes skårede budgetter.
Foreninger bør opfordres til at lave indsigelser 
Beslutninger:
FCO laver et høringssvar  offentligt  sender det til den lokale presse
FCO laver en pressemeddelelse og kontakter pressen
FCO skriver til foreninger og opfordre til at lave høringssvar  via Facebook og nyhedsbrev.

3. Økonomi
– orientering om budget og regnskab

a. PUF bevillinger?
Ikke kommet svar
b. Projekt Frivillig?
Jess orienterer: FCO vandt udbuddet og bliver således regional center for Projekt Frivillig.
c. Halvårsregnskab
Jess præsenterer regnskabet pr 18 maj  der er ingen kommentarer eller anledninger til
budgetændringer.
d. Revidering af budget 2016  afventer svar fra PUF.

4. Projekt Frivillig
 i hvilken udstrækning skal stillingen slås op?
Punktet drøftes  bestyrelsen beslutter at stillingen af principielle årsager bør slås op eksternt på en
jobportal.

Ansættelsesudvalg: Jess foreslår, foruden ham selv: Stina, Hanne og Mads. Jess laver opslag, finder
datoer for samtaler etc.
5. Partnerskabsaftale med CFC 2016
 oplæg og dato (se CFC oplæg, bilag)
CFC/Annette Lunds udkast gennemgås og FCO tilføjer forslag.
Det besluttes at give tid til hver især at overveje flere/nye punkter til aftalen  punkter mailes til jess,
senest onsdag i den følgende uge.
Jess udsender en doodle for Partnerskabsmødet
6. CFC: Fælles om Odense 
 den 7/6 (tidligere “Pistop”)  Punkter til drøftele?
Fra FCO deltager: Mads, Hanne, Stina og Jess
Formulering i påmindelsen til foreningerne: Mødet er en lejlighed til at holde politikerne fast på
civilsamfundsstrategien. (særlig set i lyset af forslaget om §18 besparelser)

7. Eventuelt
Borgernes Hus (jess)
orientering om udspil til design af huset  (se bilag) 
feedback fra bestyrelsen kan sendes indtil 30.
Maj.
Frivilligcenter evaluering
FCO er generelt godt med i forhold til de anbefalinger evalueringen peger på.


Bilag






CFC  oplæg til partnerskabsmøde  i bedes ikke indskrive kommentarer, da jeg tænker bestyrelsen
gennemgår det fælles
Centerleders orientering (udsendes senere)
Regnskab, første periode 2016 (udsendes senere)
Udkast til revideret budget (udsendes senere, betinget af svar fra PUF)
Årsplan
https://docs.google.com/a/frivilligcenterodense.dk/spreadsheets/d/1k1VRQ88lEIUHsXmZ5Vw0lNT5
KKQLDUkRwqxWlvQw88/edit?usp=sharing

Tak for et godt møde

De bedste hilsener
Jess Kahr / hanne Syrak

