Bestyrelsesmøde
6. April 2016  kl. 17:30  19:30
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 57  lokale 4
Referat
Deltagere: 
Hele bestyrelsen (ingen suppleanter)
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden, 
godkendt
2. Konstituering
Formand: Hanne Syrak
Næstformand: Kirstine
Kasserer: Mads Eriksen
3. Forretningsordenen  ændringer?
To overflødige konkrete beskrivelser i pkt 5c undlades  ellers ingen ændringer.
“infomøder”, ændres “møder” , og tidsangivelsen for møderne undlades.

4. Økonomi – orientering om budget og regnskab  Herunder forrykkelse af PUFperioden.
Centerleder har udarbejdet et periodiseret budget for 2016  dette illustrerer udfordringerne med
den forskubbede PUF periode  bestyrelsen godkender budgettet som det fremlægges  budgettet
skal revideres når der kommer svar fra PUF. (Bogføring er ikke ajourført  en frivillig bogholder er
fundet.)
5. Projekt Frivillig
, skal FCO ansøge om at blive regionalt center for 
Projekt Frivillig
Centerleder præsenterer 
ProjektFrivillig
. Der er opbakning til FCO ansøger om at blive regionalt
center
for ProjektFrivillig.

6. Status på handlingsplan og aktiviteter
Ny format på handlingsplanen præsenteres. Nu et samlet overskueligt dokument der indeholder:
visioner, mål, aktiviteter og måling målopnåelse og tidsplaner.
Status på konkret aktivitet: Frivilligt Folkemøde  bestyrelsen godkender dato og sted: den 12.
November
på Kulturmaskinen.

7. Praktik i foreninger. Møde for foreninger
Hanne fremlægger forslag: FCO afholder et infomøde/r for foreningerne omkring muligheder for
praktik,
flexjobbere m.m  dette forslås at gøres i samarbejde med SIKO. Målgruppen er både potentielle
“arbejdsgivere” og potentielle praktikanter/arbejdstagere, herunder bl.a. flygtninge. Der er
opbakning til at FCO går videre med idéen.
8. Nyt om borgenes hus

Første udkast til indretning af BH præsenteres  bestyrelsen vurderer at det indtil videre går
planmæssigt og at FCO behov indtil videre er opfanget i beskrivelsen.
9. Evt. kontakt til politikere
Hanne fremlægger idé: Claus Houden har udtrykt, at han gerne vil mødes og være i dialog omkring
det
frivillige sociale arbejde i Odense. Hanne foreslår at vi inviterer til et bestyrelsesmøde  det besluttes
at gå videre med idéen.

10. Åbentstående punkter – f.eks. Behandling af indstillinger, drøftelse af nye tiltag o.s.v
Ingen punkter, skulle have været slettet.

11. Spørgsmål til orienteringslisten
 ingen
12. Evt.
Deltagelse i FrivilligtForum? Ingen kan deltage.

13. Næste møde → mødeplan for 2016?
Centerleder udsender Doodle for møder til og med september. (enighed om at undgå mandage)

Tak for et godt møde
Referent, Jess Kahr  centerleder

