Referat bestyrelsesmøde d. 31. maj 2017 kl. 16.00-18.00
i De Frivilliges Hus Viborg
Ordstyrer: Ulla Serup Thomsen,

referent: Mikkel Smed

Deltagere: Pernille Cornelius, Hans Ole Ritter Pehrson, Benny Finderup, Carsten Pedersen, Ulla Serup Thomsen og Hanne
johansen
Fraværende: Rie Andersen og Henrik Lillesø

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
• Det besluttes at ordstyrerposten går på skift, d.d. varetager Ulla Thomsen posten
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
• Godkendes
• Det besluttes at referater fremadrettet betragtes som godkendte hvis der ikke kommenteres
indenfor 8 dage efter udsendelse.
3. Konstituering af bestyrelsen:
• Hans Pehrson indstiller Benny Finderup
• Carsten Pedersen indstiller Pernille Cornelius
• Benny Finderup trækker sit foreslåede kandidatur
• Pernille Cornelius vælges som formand
• Benny Finderup vælges som næstformand
4. Evaluering af Årsmødet 2017
• Det besluttes at fællesmødet bliver planlægningsmøde for årsmødet
• Repræsentanten fra FR i DFH bestyrelsen bliver koordinator.
5. De Frivilliges hus (Pernille)
• Status her og nu: positiv udvikling i huset
• Den kommende periode: mange spændende nye udfordringer
o Der nedsættes d.d. udvalg til at kigge på muligheder for nye lokaler til DFH.
Carsten og Hans melder sig til udvalget. Rie og Henrik bliver adspurgt
efterfølgende. Mikkel sætter det fremtidige møde op.
6. Socialstyrelsens nye tildelingskriterier (Mikkel)
• FriSe melder snart den endelige ordlyd af de nye kriterier ud
7. Økonomi - §18, PUF og FRIG (Mikkel)
• §18 ansøgt mht. FrivilligBørs 2017 i Viborg
• FRIG bevilling er blev godkendt
• Vi afventer stadig PUF

8. Orientering fra huset (Mikkel)
• FrivilligFredag 2017 afholdes som FrivilligBørs i Viborg
• Vibstock 2017 bliver med deltagelse af frivillige sociale ungdomsorganisationer,
koordineret af DFH.
• Vi skal have det bedste afsæt mod vedtægtsændringerne, hvorfor der undersøges mulighed
for en målrettet proces i efteråret.
9. Eventuelt
• Arrangementer for efteråret med fokus på mentorer og bisiddere er ved at blive arrangeret.
• Der undersøges mulighed for førstehjælp.
• Den aftales at der skal findes dato for temamøde med fokus på ”ad hoc” frivillighed i
efteråret.
• §18 workshop 14.september 16.00-18.00
• Dato for:
o Bestyrelsesmøde i DFH d.23. august
o Bestyrelsesmøde i DFH og fællesmøde mellem FR og DFH d.13.september
o Ekstraordinær generalforsamling d. 22.november i sognegården 19.30 – 21.00

