Bestyrelsesmøde
Dato - 23/8 2016 kl. 18:30
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 5-7 - lokale 2
Deltagere
Jesper, Mads, Julie, Birte, Hanne, Jess
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Økonomi
Jess/Hanne orientering om ansøgning
Det besluttes at drøfte overførte udviklingspulje bevillinger på næste bestyrelsesmøde

3. Status på handlingsplan og aktiviteter
ingen spørgsmål - røde punkter fra status, behandles under punkt 6

4. Åbentstående punkter
-

Prioriteringsliste af FCO ressourcer / arbejdstid i den aktuelle “mellemperiode”
Foreningsbesøg, må nedprioriteres
Jess, må arbejde mere med arrangementer og tilhørende kommunikation.
Hanne kan hjælpe i forhold til tjek af §18 - Jess kan også tage sig af §18 vejledning

-

Frise ansøger om en projektpartner: Se bilag
Bestyrelsen vurderer ikke at det lige nu skal bruges ressourcer på at ansøge Frise om at
blive projektpartner. FCO vandt for nylig udbuddet i forhold til Projekt Frivillig bestyrelsen vurderer at dette vil gøre det svært for Frise igen at vælge Odense - dette
holdt op imod vores aktuelle usikre situation og aktuelle arbejde med efterårets store
arrangementer har bidraget til beslutningen.
Frivilligcenter Kerteminde påtænker at ansøge. Men da Kerteminde er en relativ lille
kommune har de forespurgt om muligheden for at lave et samarbejde med
Frivilligcenter Odense. I forhold til dette, vurderer bestyrelsen at omdrejningsaksen for
projektet er det lokale perspektiv og en lokalt indsats i én kommune, hvor lokal
forankret frivillighed er en vej til inklusion i lokale fællesskaber.

5. Spørgsmål til orienterende punkter (centerleders orientering)

(Dette punkt smeltede sammen med punkt 3. Fremover producerer jess en liste med møder/aktiviteter
der ikke er placeret ud fra årsplanen, og det er dette, der så kan spørges til under punkt 5.)

6. Eventuelt
2 Invitationer: Frivilligrådets årsmøde og socialstyrelsens konference i Vejen:
Bestyrelsen vurderer at Konferencen i Vejen er for dyr (1900+moms)
Besyrelsen beslutter at undersøger om vi kan få en invitation til årsmødet igennem CFC.
Kommunikation til politikere - Folkemøde og Dialogmøde.
Der udsendes personlige Dialogmøde invitationer til rådmænd, senest fredag - dette sammen
med information og invitation til folkemødet generelt (til alle byrådsmedlemmer)
Der udsendes i næste runde en fælles mail med info om Frivillig Fredag aktiviteter og en
opfordring til at besøge flakhaven i forbindelse med foreningernes synligheds aktivitet.
Udkast til invitationer sendes til bestyrelsen - til kommentarer senest torsdag kl. 12

7. Næste møde?
-

ny møderække skal fastlægges, inkl. møde i slutningen af september.
Næste møde blev aftalt til: 20.09.2016 kl. 16:30, ingen yderligere mødedatoer blev faslagt.

Tak for et godt møde

De bedste hilsener
Jess Kahr
Hanne Syrak

