Referat fra bestyrelsesmøde den 12.juni 2017 i
Frivilligcenter Frederikshavn Kommune.

Mødedeltagere: Ingeborg Thusgaard, Chresten Sloth, Kirsten Schou, Inger Ejstrud,
Anders Broholm, Fie Mølholt og Mariane Skadborg.
Afbud fra Lillian Andreasen.
Mødet blev afholdt i : hyggelige private omgivelser i Skagen
1) Velkomst ved formanden
2) Meddelelser – herunder punkter til drøftelse og under evt.
3) Opsamling efter generalforsamlingen
a) Konstituering: Ingeborg Thusgaard fortsætter som formand og Chresten
Sloth som næstformand, Fie Mølholt fortsætter som kasserer. Mariane
Skadborg udpeges som sekretær.
b) Suppleanters placering: aftalt, at suppleanter skal placeres i rangordning og
det skal indføres i vores vedtægter ved næste generalforsamling.
c) Utilfredshedsrøster – hvilket er blevet taget hånd om. Kritikken var relevant.

4) Orientering om status på igangværende projekter:
a) Opstart Sæby: orientering om antal borgere, mange fra området ønsker at
køre til Frederikshavn, såfremt de kan få en tid hurtigere. Geografien har
ikke samme betydning for afd. i Sæby som for Skagen.
b) Opstart Skagen: stor efterspørgsel fra borgere – mange forskellige opgaver
både i forhold til foreninger samt i forhold til individuelle opgaver.
c) Projekt Søv-systue (integrationsprojekt) der er kommet afslag fra pulje i
Socialstyrelsen samt pulje Velux-fonden. Der er indgået samarbejde med
Venligboerne og AOF-sprogskolen. Vi ansøger om fondsmidler til
symaskiner samt et arrangement for flygtninge-indvandrere. (Roblon
fonden)
d) Projekt ”Mælkebøttebørn: orientering ved formand for projektet Fie Mølholt i
forbindelse med startvanskeligheder og hvordan vi må erkende, at vi ikke
har været parate til at kunne iværksætte projektet på nuværende tidspunkt.
Styregruppen har valgt, at Chresten Sloth går ind og overtager processen
og kommer med input i forhold til det videre forløb. Alle er enige om, at det
er et nødvendigt område, som bør arbejdes på at få gennemført over
længere sigt og i samskabelse med såvel kommunens familieafdeling samt

andre frivillige foreninger. Der er dialog med Barnets Blå Hus – og andre
fagpersoner. Det egentlige arbejde forventes først at kunne iværksættes
efter sommerferien. Der er ikke endnu kommet tilsagn fra fondsmidler. Der
forventes svar ultimo juni fra PUF (socialministeriet) og fra JL:fondet.
5. Orientering om afsluttet uddannelsesprojekt (ansatte og frivillige)
a) Vi har fået mange positive tilkendegivelser på kursusforløbet og på
indhold og samarbejdet mellem frivillige og ansatte.
b) Overskud fra forplejning foreslås anvendt til at synliggøre værdien af
frivillige foreningers arbejde i ydre områder. Der var enighed om, at det vil
være en god idé at bruge midler hertil.
6. Husordensregler:
a) information om brugerrådets ønske om en drejebog, hvor informationer
er mere let tilgængelige. Personale og brugerrådet arbejder videre
hermed.
b) bestyrelsens accept af udlån af lokaler til skuespillere og statister i Tvserien ”Norskov” -den 26 og 27.juni 2017 (optagelser omkring Huset)
7. Økonomi:
a) Vi har en fin økonomi med god likviditet. Vi følger budgettet for såvel
den ordinære drift samt for kursus samskabelse.
8. Eventuelt:
a) information Virkelyst – fondsansøgning Velux til nyt tag. Muligheder for
at yde yderligere rådgivning og støtte. Anders Broholm kontakter Teknisk
Forvaltning herom.
b) forespørgsel om kursus i førstehjælp fra frivillige i De Frivilliges Hus
c) Nye kriterier fra Socialministeriet i forbindelse med Grundfinansieringen.
Vores vedtægter er sendt til Frise og vi vil høre nærmere og det bliver
nødvendigt at drøfte vilkårene herom senere.

