Referat bestyrelsesmøde, tirsdag den 5 marts, kl. 16:
Tilstede: Susanne, Erik, Erwin, Kirsten, Helen, Lillian, Frances, Narges, Sanne

1. Godkendelse af referatet
Hurtigt overstået idet det ikke fandtes. Beklager.

2. Siden sidst
Her og nu: Møde om det kommende asylcenter hos AOF på lørdag kl. 14 -17.
Susanne, Frances, Narges deltager. Vores 'emne' er: hvad kan KMM bidrage når
centret er en realitet?
Susanne foreslår at vi først spørger hvad de vil have og hvad de andre organisationer
kan bidrage med. Vi kan så supplere med vores tilbud.
Vi tager brochurer med samt et kort overblik over de relevante aktiviteter og
grupper vi har gang i.
Erik påpegede, at vi skal være på vagt overfor 'bestillinger' fra kommunen.

(PS – Mødet er afholdt og for os var det bedste et par gode nye kontakter. Der var
ca. 25 deltagere og aktiv diskussion. Flere tog vores brochure som Frances' søn havde
forsynet med adresseændringen. Vi burde have taget en plakat om Åbent Hus med,
men vi snakkede om det og flere skrev datoen ned.)
Der var 10 års jubilæum i GenbrugsKontakten den 5. februar. Vi var flere fra både
KMM og bestyrelsen, der mødte op til åbent hus. Dagen var endnu en succes for de
frivillige i GenbrugsKontakten, som arbejder hårdt og fortsætter med den gode
stemning.
Erik havde også ros til Johs Berthelsen fra Frivilligt Forum, der har skrevet gode
artikler til avisen samt brev til Socialministeriet om de omsiggribende krave om mere
og mere administration for centrene, spil af tid og papir, idet mange er gentagelser.
Til gengæld giver ministeriet sig god tid når centrene skal have svar på deres
ansøgninger. Det betyder, at året er godt i gang før centrene overhovedet ved, hvor
meget (eller lidt) deres bevilling bliver. Johs Berthelsen har opfordret ledere af
frivilligcentrene til selv at skrive, så ingen på ministeriet er i tvivl om vores holdning.
Vi har skrevet et fællesbrev sammen med Frivilligcentret i Ringe.
Vores nyeste store ansøgning til Soc-Integrationsministeriet handler om ensomme
ældre, både danske og indvandrere. Vi vil bringe dem ud af deres angst og ensomhed
sammen. Vi venter (og venter og venter) på svar.

Vi holdt kursus i Positiv Psykologi den 12. februar. Kurset var ikke beregnet til
bestyrelsesmedlemmer og der var også begrænset plads, men medarbejderne kunne
rapportere, at kurset var godt besøgt og stemningen var … ja … positiv. Det var vores
første kursus HER i huset og Narges' mand Amir var vores catering. Alt fungerede
fint og som sædvanligt, var mødet med de andre deltagere/foreninger et stort aktiv.
Den 4. marts – holdt Vor Frue Kirkes Mandagscafe deres møde her. De havde
inviteret sig selv fordi de er interesseret i både huset, KMMs historie og ikke mindst
frivilligt arbejde. Frances og Narges præsenterede og der var efterfølgende
spørgsmål/diskussion samt ture af hele huset i mindre grupper. Kageresterne og en
slik-gave fra Vor Frue forsynede dette bestyrelsesmøde.

3. Forberedelse af generalforsamling
KMMs generalforsamling er mandag den 18. marts kl. 19. Medborgercafeen vil gerne
være vores catering. Som underholdning kommer vores ny medarbejder Narges
Samimi med 6 iranske veninder; de danser traditionelle iranske dans for os.
Erik og Helen er i år på valg og begge agter at fortsætte. Lillian stopper med at
revidere foreningens regnskab så vi skal finde en ny.

4. Orientering og underskrivelse af årsregnskab
Esben fremlagde årets regnskab, som nu ligger klar til bestyrelsens underskrifter
samt til syn for dem, der gerne vil kigge på den inden generalforsamlingen.
Regnskabet ser en smule bedre ud end forventet fordi vi har faktisk været
sparsommelige og genbrugens frivillige har været det samme. Stadig brug for mere så
vi søger både donation af kaffe/te samt bevillinger. Erwin arbejder med Susanne og
Frances om større beløb. Narges har allerede sørget for donation af brød hver uge
fra Føtex. (Ingen kan sige nej til den kvinde.)d

5. Eventuelt
Nu er Kresten også KMMs nye pedel og kommer her hver tirsdag. De andre dage er
han i GenbrugsKontakten. Han koster 10 kr./timen i det næste halve år.
Helen spurgte om PR gruppen er helt forsvundet fordi der ikke sker noget med
skiltning. Der var lidt diskussion om regler og forslag fordi vi selvfølgelig skal komme
videre og få et ordentligt skilt op, men det berømte tidspres spiller også ind her.
Sanne forslog, at vi prøvede at søge penge hos Svendborg Sparekasse. God ide.
Frivilligrådet har allerede givet 25.000 til huset og det er en hjælp, men ikke just et
svimlende beløb. Susanne er den, der bestemmer over pengene. Brugerrådet kan
selvfølgelig give deres besyv med, men Susannes ord gælder.
Næste begivenhed i Frivillighuset er Integrationsrådets møde den 13. marts. Her skal
Susanne, Frances og Narges præsentere KMM.

Dagen efter kommer Susanne Påske – ny leder af Frivilligcentret i Odense – med en
større entourage af bestyrelsesmedlemmer, frivillige og kolleger. Susanne var ansat
på KMM fra 2003 og flere år frem, til gensidig glæde. Derfor har hun ønsket denne
udveksling med os som fælles inspiration. Det bliver utvivlsomt en interessant dag.
Og endelig: der er Åbent Hus i hele Frivillighuset LØRDAG den 13. APRIL, 10-14!
Vi kontakter selvfølgelig pressen og hænger plakater rundt om i byen.
Håber på mange besøgende men ved intet om, hvor mange vi skal forvente. Vi regner
selvfølgelig med, at vores bestyrelse og frivillige er blandt dagens besøgende.
Næste møde den 9. april, kl. 16.30.
Referent Frances Fischer

Mødedatoerne fra nu og til sommerferien er:
5. marts
9. april
28. maj
18. juni
Tidspunktet er altid 16.30.

