EN AFTEN I MEDLEMMERNES TEGN
D. 30. april inviterer vi til en eftermiddag og aften, hvor vi har fokus på Frivilligcenterets
medlemmer.
MEDLEMS INSPIRATIONSMØDE – OM FRIVILLIGBØRS
Vi starter med et medlemsinspirationsmøde, hvor vi præsenterer vores store spritnye
arrangement på Frivillig Fredag 28.9: Frivilligbørs for alle kommunens foreninger, frivillig
grupper, virksomheder & kommunale organisationer. Vi håber, I har lyst at være med her,
og komme med ideer og høre Helga Jensen, projektleder, fortælle om planerne for børsen,
og hvordan det kan hjælpe jer med at få ressourcer til jeres frivillige indsatser. Se særskilt
invitation.
MIDDAG
Traditionen tro næsten holder vi igen en god middag for alle frivillige hos vores
medlemmer. Vi sørger for mad og drikke og håber I har lyst til en hyggelig stund sammen
med jeres ”med”-frivillige i Frivilligcenteret. Her kan I netværke med hinanden, høre om
hinandens frivillighed og bare have en god stund sammen. Tilmeldinger først til mølle, da
vi har en vis pladsbegrænsning.
GENERALFORSAMLING
Efter middagen starter vores generalforsamling. Her fortæller formand Søren Torrense
Hansen om et i vores optik vandvittig spændende år bag os, og også en smule om, hvad
der kommer i 2018 for jer. Så gennemgår vi som vanligt regnskab og budget, og vi kan
med glæde se, at vi igen i år har kunnet spare lidt penge sammen, som vi kan overføre til
2018 og dermed sikre både medarbejdere og aktivitets- og tilbudsniveau for medlemmer
og borgere.
Så har bestyrelsen fremsat forslag til vedtægtsændringer, for at imødekomme de nye
spændende tildelingskriterier fra samarbejdet mellem FriSe og
Socialministeriet/Socialstyrelsen pr. 1.januar 2018. Det betyder at vi skal arbejde med
kvalitative målsætninger for vores arbejde for og med jer både på bestyrelses – og
sekretariatsniveau. Det er spændende og også et krav fra ministeriet, at det fremgår af
strategi og vedtægter, så vi krydser fingre for at vi blive nok deltagere til at kunne stemme
ændringerne igennem og vil derfor opfodre jer meget til at være med. 
PROGRAM
Kl. 16.00 – 17.00: Medlemsinspirationsmøde om Frivilligbørs
Kl. 17.00 – 18.30: Middag for medlemmers frivillige
KL. 19.00 – 21.30: Generalforsamling
Vi glæder os til en god eftermiddag og aften sammen – tilmelding til det hele sker til Lea
på : lea@frivilligcenter-halsnaes.dk

Mange hilsner os alle
Bestyrelse og sekretariat
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