Bestyrelsesmøde
Dato 20/9 2016
Væksthuset – Kongensgade 66
Deltagere:
Hanne Syrak, Jesper Kinch-Jensen Julie Hartung, Mads Eriksen
Referent: Jess
Referat
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Økonomi – orientering om budget og regnskab


Status regnskab 2016
Økonomien kører som budgetteret



Ansøgning, udviklingspuljen 2016 / pga. PUF reduktion
Vi har efter møder og dialog med kommunen besluttet at tænke hele vores behov i forhold til drift
ind i den kommende hovedpulje ansøgning og i budgettet. Vi har været i Dialog med Kommunen
mht. til en ansøgning til udviklingspuljen i 2016 – der søges lønkroner til en intern
organisationsudvikling i 2016.



Projekt Frivillig opslag af stilling?
Den tidligere beslutning om at stillingen skal slås op fastholdes
Jobnet anbefales, afventer dog svar på udviklingspuljen
ansættelsesudvalg: – Hanne, Stina, Mads og Jess
Samtaler i uge 41 / tirsdag den 11. fra kl. 10 og frem.

3. Årsplan 2016 fokusområder/overskrifter til Ansøgning/budget 2017 2018(hovedpuljens 2-årig bevilling)


§18 hovedpuljeansøgning kan indeholde de essentielle og generelle frivilligcenter elementer – selve
årsplanen tages op på næste bestyrelsesmøde. (Jess laver en Doodle)



Budget: Jess, Hanne og Mads præsenterer forslag til budget for 2017-2018.
Det godkendes med følgende ændringer: 3000,- mere til Projekt Frivillig transport. 5.000 mere til
kommunikationsmaterialer. 3000 væk fra posten ”vedligeholdelse”. 900,- mere til transport (FCO).

4. Eventuelt


Jess giver status på Frivillig Fredag
o

Vindue for en forening: 34 match takket være stort arbejde fra Stina og Maj-Britt (Praktik).
FC har måtte sige nej til foreninger/grupper der ikke passede ind i målgruppen. (frivilligt
socialt arbejde)



o

Flakhaven: FCO forsøger at samle frivillige/foreninger mellem kl. 15 – 16. FCO koordinere
Flakhavens aktiviteter over hele dagen. (Ældresagen og Røde Kors Odense er på Flakhaven
tidligere på dagen).

o

Frivillig Galla ca. 150 deltagere. URK står for at udvide kuverter fra en anden leverandør
end Scandic. Scandic fastholdes som den primærer samarbejdsaktør, også ud af til.

Status på Folkemøde
o

Brian Skov deltager på Dalogmøde og Debat, Steen Møller deltager på Dialogmøde.
Susanne Crawley deltager ikke. Afventer svar fra Jane Jegind. Knud Aarup medvirker med et
oplæg og i debat. Birgitte Weinberger som ordstyrer på afsluttende scenedebat. Stiftere af
venligboer er adspurgt om at medvirke med oplæg og i debat, afventer svar.

5. Næste møde
Jess laver en Doodle
Tak for et godt møde
De bedste hilsener
Jess Kahr / Hanne Syrak

