Referat
Bestyrelsesmøde – Frivillige ved Bostederne Skanderborg
Onsdag d. 29. august 2018
16:00 – 18:00
Inviterede: Bestyrelsen, organisationens repræsentanter samt projekt- og frivilligkoordinator
Kristian Skovhus
Mikhail Belinson
Knud Erik Jørgensen
Inger Lemann
Poul Emil Vittrup
Jacob Gewitz
Svend Lingaard Olesen
Frank Stjerne
Marlie Szlavik Johansen
Afbud: Søren Hansen, Lene Bay, Majbritt Brauner Sørensen, Knud Erik Jørgensen

Marlie sørger for print af dagsorden
Her holder vi mødet:
Bostederne Skanderborg
Kildevej 14 K
8660 Skanderborg
Lokale: Hemsen
Vi sørger for drikkevarer og forplejning
Velkommen til Frank
Svend bød Frank velkommen til stillingen som frivilligkoordinator i Venskabsforeningen. Frank har været
ansat ved Bostederne Skanderborg i 14 år i forskellige
afdelinger og er dermed et kendt ansigt i
organisationen. Frank har efteruddannet sig i
projektledelse og glæder sig til at gå ind i projektet
med p.t. 15 timer om ugen. Frank fortsætter i Marlies
spor og glæder sig til at arbejde med projektet.
Bestyrelsen i venskabsforeningen – Frivillige ved
Bostederne Skanderborg godkendte Frank Stjerne som
koordinator pr. 1.9.2018.
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Svend takkede Marlie for den flotte indsats i projektet.
Fundamentet er rigtigt godt, og der er lavet et flot
stykke arbejde.
Opfølgning på sidste referat
Marlie har skrevet ind i kalenderen for 2019, at vi skal
deltage i ”Aktiv Skanderborg handelstandsforeningen”. Koordinator kommer med et
udkast til dagen i det nye år.
I forhold til frivilligmesse er det lang tid at vente 4 år
på, at det kommer til byen, i år er det Hørning, og vi
bliver repræsenteret med en stand.
Frivillighed er ikke så synlig på Skanderborg
Kommunes hjemmeside. Der mangler en port ind til
frivillighed, som kan folde det mere ud. Det, den viser,
er primært kun for ældreområdet. Måske er der for få
ressourcer til rådighed til arbejdet med hjemmesiden?

Fælles

Kan vi gå ind og påvirke arbejdet og påpege den
manglede oversigt? Vi aftalte, at Svend tager en snak
opad i systemet. Vi kan evt. fremlægge et forslag.
Ideen er at skabe en portal, så det er lige til at gå til.
Det burde ikke være et problem, når
kommunaldirektøren brænder for 3.0 og frivillighed.

Fremtid: Hvordan skaber vi frivilligt arbejde til
fordel for borgerne?
I ledergruppen er der blevet snakket om, hvordan
gruppen fremadrettet kan understøtte arbejdet og
processen med frivillighed i organisationen. Frank vil
fremover blive inviteret med på nogle ledermøde for
sparring og dialog.
Vi snakkede om, at vi måske skal have fokus på en by
af gangen. Dvs. at fx Galten bliver prioriteret i en
periode og derefter næste by/område?

Svend & Jacob

Hvordan finder vi frivillige ude, som har lyst til at
komme indenfor? Fælles arrangement med billeder fra
ferier osv. kunne være en mulighed. Eller de frivillige
hos Bostederne Skanderborg fortæller, hvad de laver
med borgerne. Solsikken kunne være god inspiration
og eksempel på, hvor det fungerer.

Galten Bio – sidste nyt
Der kunne evt. laves et arrangement i biografen, hvor
vi kommer ud og fortæller om muligheden for at være
frivillig.
Det kunne også være med det lokale pårørenderåd i
et samarbejde med koordinatoren. Fx kunne borgerne
invitere hjem til kaffe efter filmen. Odder har gode
erfaringer med dette, og vi kan evt. hente inspiration
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Kristian

der. Vi vendte tanken om at få lavet en filmtrailer om
venskabsforeningen, som kunne vises i vores biografer
i kommunen. Kristian fortalte, at Tove Serverinsen
kunne være en god sparringspartner til det. Vi
arbejder videre med det.

Frisk på sundhed
Frank delte folder ud og fortalte kort om processen
med arbejdet, og hvordan vi motiverer borgerne til
arrangementet. Dagen bliver delt op i 2 afdelinger,
hvor personalet står for formiddagens aktiviteter.
Anden halvdel bliver med eksterne aktører, og til sidst
spiller Mek Pek Band op til dans.
Dagen handler ikke kun om motion og sund kost, men
har også den vinkel, at det sociale er kernepunktet.
Der bliver en spændende vifte af forskellige tilbud.
Målet er at få øje på de forskellige tiltag, vi laver ude
på de forskellige afdelinger. Der vil være en
opfølgning, hvor styregruppen for projektet arbejder
videre med sundhed.

Frank og Svend

Økonomi: Fundraising, moms og skat,
resultatopgørelse og balance
Der er sendt 13 projektbeskrivelser af sted nu. Der
mangler at blive sendt 2 (§ 18 og ”flere med i
fællesskabet”), som Frank og Majbritt sørger for at
sende ind.
Socialstyrelsen har et projekt, som fundraiser peger på
er lige vores område. Denne pulje giver også
konsulentbistand i forhold til de afsatte midler. ”Flere
med i fællesskabet”. Det er offentlige puljer, og
dermed er der mere arbejde i det ift. afrapportering.
Bestyrelsen godkendte, at der er brugt 6.700 kr. for
arbejdet til fundraiser.
Der er bestilt Nem-ID til Majbritt, så hun kan ansøge
elektronisk. Det er vigtigt, at det er Majbritt
(formand), som ansøger, da vi er blevet gjort
opmærksomme på, at det ikke er hensigtsmæssigt at
en ansat (Frank) står som ansøger.
Bonusinfo: Vi er ikke moms- og skattepligtige, da vi er
en forening.
Marlie kom med udtræk for økonomien og havde bilag
med – bliver scannet ind. Alt skulle være ok, og
tallene passer. Revisor laver revideret regnskab.
Skal der være kasserer i sådan en forening som
vores? Der er ingen regler for at vi skal have en
kasserer. Ved næste generalforsamling sættes punktet
på dagsorden med henblik på at sløjfe rollen.
Forslaget fra bestyrelsen er, at koordinator og
formand godkender bilag.
3

Marlie og Svend

Der er ikke blevet opkrævet kontingenter endnu. Det
er kun betalende, som har stemmeret. Bestyrelsen har
vedtaget på første møde, at det skal koste 100 kr.
Frank følger op på det med støttemedlemmer.
Aktuelt:
Hertha holder høstfest, og Udeholdet har westerndag.

Næste møde på Hertha onsdag d. 31
oktober kl. 16:00-18:00
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