
1    Referat  Bestyrelsesmøde – Frivillige ved Bostederne Skanderborg Onsdag d. 30. januar 2019 16:00 – 18:00    Inviterede: Bestyrelsen, organisationens repræsentanter og frivilligkoordinator.   Majbritt Braüner Sørensen Kristian Skovhus Mikhail Belinson  Knud Erik Jørgensen Inger Lemann Poul Emil Vittrup Jacob Gewitz Svend Lingaard Olesen Frank Stjerne Søren Hansen Lene Bay  Afbud: Søren og Kristian      Opfølgning fra sidst (rundvisning Hertha) Refleksioner over besøget? Det var spændende at høre om den lokale opbakning til de forskellige aktiviteter. De kan noget specielt på Hertha, som vi kan tage med os som inspiration. Fordelen ved et lille landsbysamfund er, at borgerne kan komme tættere på hinanden.       Økonomi og status. hvordan ser fremtiden ud? Der er sket meget de sidste 14 dage. Først så det lidt trist ud med økonomien. Der var ikke flere penge tilbage. Så fik vi besked fra Socialstyrelsen om økonomisk støtte til vores projekt. Dvs. der er penge til at aflønne projektkoordinator i 3 år og sætte aktiviteter i gang med frivillige. Vi har fået bevilliget 1. million kr.  Hvordan skal koordinatorrollen se ud i det nye projekt? Frank har snakket med Socialstyrelsen i telefonen. De opfordrer til – ikke et krav – at projektleder ikke er ansat i kommunen. Socialstyrelsen har erfaring med at det virker bedst, når projektleder   



2  repræsenterer civilsamfundet og selve foreningen. Der kan godt være 1-2 medarbejder i projektet.   Hvordan forholder vi os til det? Frank foreslog at der ansættes en ekstra udefra, eller der købes konsulentbistand for nogle af pengene. Frank kunne stadigvæk være tilknyttet projektet 15 timer, og være katalysator for at tingene kommer i gang. Punktet kommer på til næste møde, hvor vi har haft vores første samarbejdsmøde med Socialstyrelsen.  Frank gennemgik hurtigt det indsendte materiale til Socialstyrelsen på tavlen, hvor der står beskrevet forslag til aktiviteter m.m.  Frank fremviste bankudskrifter for 2018. 1.1.2018 var der 102.464 kr. på kontoen.  Der har været indtægter på 432.332 kr. Og udgifter for 485.117,18 kr. – primært til Marlie og Franks løn i perioden 1.9.2017-31.12.2018  Indestående pr. 31.12.2018 er 49.678,82 kr. Der er revisor på vores regnskab de næste 3 år.    Sidste nyt fra foreningen:  Vi har været til frivilligdag i kulturhuset og hørt nogle spændende oplæg. Vi var 12 personer fra Bostederne. Næste års frivilligdag er desværre sparet væk, men der blev lavet et udvalg, som vil prøve at lave et arrangement selv.   Oprettelse af strikkeklub er blevet sendt rundt til borgerne. I opstarten er der er 1 medarbejder og 3 frivillige tilknyttet. Vi venter på, at der kommer flere tilmeldte borgere – der er kun 4 borgere tilmeldt nu.  Frank har snakket med Skanderborg Gymnasium angående samarbejde til fx deres idrætsdag. De er positive og Frank følger op det. I februar begynder vi at låne deres minihal. Vi starter med hockey onsdag d.20.2 kl. 20-21 – også med frivillige. Frank deltager i opstarten for at sparke det i gang.  Frank står for tilmelding og koordinering af året gospelkoncert på Sølund. Frank har snakket med et par borgere fra Støttecenteret, som gerne vil være frivillige til opstilling af borde og stole.  AOF: Vi har udvidet samarbejdet, og der kommer 2-3 nye hold mere i årets løb.   Frank har kontakt til et projekt gennem ULF. Kram i naturen og handler om udeliv. Det lyder spændende og er gratis for borgerne – kun transport og evt. indgang.    



3     Forsikring – sidste nyt? Majbritt har sendt en mail, men har ikke fået svar endnu. Vi afventer om vi er dækket som vi skal.  Generalforsamling d.27.3.2019. Hvad skal vi have på dagsorden?  Frank kontakter ”sager der samler” i forhold til et oplæg til generalforsamling.  Frank har lavet aftale med Ugebladet om annoncer i avis, hjemmeside og infostander.  Frank undersøger medarbejderportal om reklame for dagen og rekruttering af nye medarbejdere.   Frank vil gerne lave en 10 minutters video om Bostederne, borgerne og de frivillige, som en appetitvækker på, hvad man kan lave som frivillig hos os. Frank indkøber kamera til dette formål.  Valg til generalforsamlingen: Der skal vælges 2 nye borgere tilknyttet Bostederne Skanderborg og 1. ny suppleant. Kristian genopstiller ikke til bestyrelsen.  Næste møde er efter generalforsamlingen d. 27.3.2019      Evt. Ingen bemærkning   


