Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Røde Kors’s lokaler, Krystalgade 3, 9300 Sæby
Torsdag den 17. november 2016 kl. 16.00
Mødedeltagere: Ingeborg Thusgaard, Chresten Sloth, Kirsten Schou, Fie Mølholt, Inger
Ejstrud, Anders Broholm, Lillian Andreasen og Mariane Skadborg.

1.

Velkomst

Velkommen til Lillian Andreasen, Sæby. Lillian
indtræder i stedet for Britta Glinvad Kristensen, der
har valgt at udtræde af centerbestyrelsen.

2.

Godkendelse af referat fra
sidste møde

Beslutning:
Bestyrelsesmedlemmer har 8 dage til at godkende
det udsendte referat. Herefter bliver referatet lagt på
hjemmesiden.

3.

Strategiplan for 2017

a) samskabelsesprojekt for Social og
sundhedsområdet med:
Oplæg omkring strategiplan for 2017/2018 – se
bilag nr. 1.
Orientering omkring kursusforløb
Uddannelsespuljen fra Socialministeriet.
Vi har fået bevilget midler til samskabelsesprojekt
med frivillige og ansatte i kommunen.
Program er under udarbejdelse og vil blive afviklet i
foråret 2017.
b) Opstart af aktiviteter i Skagen og Sæby. Opstart i
Skagen den 1. torsdag i måneden, første gang
torsdag den 5. januar 2017
Lokaleforhold hos Sundhedscenteret /Kappelborg
undersøges.
Opstart i Sæby den 3. torsdag i måneden, første
gang den 19. januar 2017 - der er en foreløbig
aftale om Lokale i Retfærdigheden i Sæby.
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På dagsordenen var:

c) Samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune
og forventningsafstemning med kommunen.
Beslutning:
Vi havde fået udkast fra kommunen meget sent og
derfor kunne det ikke forventes, at alle havde nået
at læse materialet.
Det blev besluttet, at den lille arbejdsgrup-pe skulle
arbejde videre med indholdet, forinden godkendelse
af aftalen.

Hjælp til projektudvikling
indenfor Frivilligcenterets
Hovedområde

Beslutning:
Der tages en foreløbig kontakt til C.W. Obels fond i
forbindelse med ønske om finansiering af et
pilotprojekt, under temaet: ”Styrkelse af samspillet
mellem den frivillige verden og de offentlige tilbud i
det brugerrettede arbejde.
Ideen er, at samskabe og udvikle nye metoder og
samarbejdsformer, som kan bygge ”bro mellem det
offentliges ”skal” opgaver og de frivilliges ”kan”
opgaver.
Vi ønsker at videreudvikle vores social økonomisk
rådgivning med en netværksgruppe af frivillige med
særlige kompetencer inden for økonomi-sundhedsocialt og jura.
Vi tror på, at der er så megen potentiale til stede via
samskabelse, at vi håber og tror på, at der kan
bevilges midler til forskning og til ”videns eksport” til
de øvrige 75 frivillige centre i landet.
Det er vores erfaring ud fra arbejde med brugerne
og via nye samarbejdsformer, at vi kan knække
kurven til offentlig forsørgelse og skabe et værn og
den nødvendige hjælp til borgere, som befinder sig i
en fastlåst situation.
Vi ved af erfaring, at det er vigtigt, at der skabes
rum for tillid, tryghed og troværdighed, når et
menneske befinder sig i en svær livssituation og har
brug for hjælp.
Men det gode hjerte gør det ikke alene – der skal
skabes nye veje og synlighed om det som virker og
er til gavn for alle.
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4.

Det blev besluttet, at vi hurtigst muligt får aftalt et
møde med fonden og helst inden jul.

5.

Orientering om:

a) nye medlemmer – se bilag nr. 2
b) hjemmesiden bliver først frigivet efter
bestyrelsesmødet og referater og dagsorden bliver
tilgængelige på hjemmesiden.
Brevpapir + logo – her skal tilføres – at det er
Frederikshavn Kommune.
c) facebook er oprettet til centeret.

6.

Eventuelt
møder:

Næste bestyrelsesmøde afholdes i Skagen onsdag
den 15. marts 2017
Generalforsamling afholdes i Frederikshavn tirsdag
den 2. maj 2017 kl. 19.00
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Referent: Mariane K. Skadborg

