Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenteret:
Tirsdag den 15.august 2017 kl. 17.00 i Røde Kors
butikken, Krystalgade 3, 9300 Sæby.
Mødedeltagere: Ingeborg Thusgaard, Fie Mølholt, Chresten Sloth, Kirsten Schou,
Anders Broholm, Inger Ejstrud, Lillian Andreasen og Mariane Skadborg.
Følgende punkter:
1. Velkomst v/formanden
2. Meddelelser: Ingen meddelelser
3. Økonomi.: Resultatopgørelse blev kort gennemgået, vi følger budgettet og der
forventes et overskud på ca. kr. 100.000,- Egenkapital ultimo 2017 forventes at
kunne stige til ca. kr. 300.000,4. Lokaler i Sæby:
Det er ikke muligt at fortsætte i lokaler i ”Retfærdigheden”. Muligheder i forhold
til lokaler andetsteds blev drøftet. Der blev påpeget, at vi hurtigst muligt skal
sørge for at være til stede i Sæby, som vi har lovet.
5. Orientering om besøg fra Familieafdelingen.
a) Overskrift for mødet er: Hvad kan vi bruge hinanden til.
b) Mødet starter kl. 9.30 – hvor Fie Mølholt og Chresten Sloth har et formøde
med ledelsen omkring projektet ”Robuste Børn”. Fra kl. 10-11.00 møde
omkring emnet: ”hvad kan vi bruge hinanden til” – Vi ønsker at drøfte
muligheder for lokale til social-økonomisk rådgivning den 3. torsdag i
måneden.
6. Frivillig Fredag den 29.september
a) Forslag til aktiviteter: Skagen, Sæby, Frederikshavn. Beslutning om støtte
med kr. 5000,- til afholdelse af frivillig fredag i Sæby. F.s.v. angår
Skagen/Aalbæk vil der blive udsendt en særlig indbydelse i form af et besøg
på beddingen i Frederikshavn og derefter deltagelse i arrangementet i
Huset. Centeret betaler for buskørsel.

b) Temaet for i år er ”Vis værdierne”. Vi har aftalt, at vi sætter særlig fokus på
foreningerne, som arbejder med Børn.
7. Orientering om status vedrørende ”Projekt Robuste Børn”- Ansøgning er sendt
til Socialstyrelsen i juli måned. 4 årigt udviklingsprojekt. Svar kan forventes i
oktober 2017. Der blev aftalt, at kr. 50.000,- bevilget fra JL-fondet bliver
anvendt til betaling af projektbeskrivelser og arbejdet med projektet, da det ikke
kan betegnes som en frivillig opgave.
8. Orientering om projekt ”Lykkebo” – projekt for voldsramte kvinder. Orientering
om opstarten m.m. v/Fie Mølholt. Kommunen har midlertidigt indtil den
31.december 2017 stillet lokaler gratis til rådighed. Centeret har søgt midler til
projektet og det er tanken, at økonomien skal styres fra Huset og i et særskilt
projekt med egen styregruppe. Center bestyrelsen bliver løbende orienteret om
projektet.
9. Orientering om daglig drift.: Der blev orienteret om metoderne med hjælp til
selvhjælp i forbindelse med rådgivning og vejledning til borgere og til
kommunens ansatte (mentorer og sagsbehandlere) i jobcenteret og
socialpsykiatrien. Vi forsøger hele tiden at have for øje, at vores hovedopgaver
er: ”At samle, støtte og koordinere”
a) Kort orientering om møder m.m. i Huset, hvor man arbejder ud fra
samskabelsestanken. Møde i dag kl. 19.00 – hvor der orienteres om de
forskellige aktiviteter, som de 3 foreninger: Hjerteforeningen, Kræftens
Bekæmpelse og Diabetesforeningen har iværksat arrangementer med fokus på
Motion og Sundhed.
b) Orientering om nye grupper: Sind -Frederikshavn Lokalafdeling (kursusforløb i
forhold til besøgsvenner for personer med psykiske lidelser.
c) Informations og opstartsmøde mandag den 11.09.2017 kl. 16-18.00 i Huset- om
PROPA – prostatakræftforeningen. Arrangør: Sundhedscenteret og
prostatacancer-foreningen Propa, Nordjylland.
d) Information om 30 års jubilæum Scleroseklubben i Frederikshavn. Reception
afholdes i Huset den 28.august kl. 13-17.00.
e) Information om rådgivningstilbud fra Kommunen Familie Alkoholrådgivning-hver
mandag fra kl. 16.00- 18.00. Personalet er ansatte fra misbrugscenteret og fra
socialpsykiatrien.

f) Sundhedsplejersker har fået tildelt lokale i formiddagstimerne i huset til brug for
almindelig konsultation for mødre med børn og dermed spare nogle ressourcer
ved besøg i hjemmene.
10.Orientering om projekt Kom videre mand og netværksarbejdet i Region
Nordjylland. Vi opstarter ny gruppe i Huset den 23.august kl. 18.00. Projektet
ledes af Kim-Phillip Hejslet. Projektet er øremærket mænd, som har været
igennem en krise i form af skilsmisse, dødsfald og eller ledighed. Projektet
ønskes fortsat med koordinator ansat i Aalborg og der vil nu blive søgt midler til
en fortsættelse. Mariane deltager i arbejdsgruppe sammen med Tommy fra
Mariagerfjord Frivilligcenter og med konsulent Dannie fra FriSe.
11.Eventuelt.
a) Artikel og information fra Chresten i forhold til at gribe tidligt ind for at bryde
negativ social arv, hvilket vi måske skal tage i betragtning i forhold til
målgruppen i projekt ”Robuste børn”.
g) Orientering omkring Red Barnets Oplevelsesklub v/Fie og Lillian
h) Inger fortalte om ”offerrådgivningen” og vi fik brochurer og mulighed for at
kunne formidle viden til foreningen ”Voldsramte kvinder”.
i) Lillian orienterede om, at hun på bestyrelsesmøde i Frivilligt Samråd den
29.august vil fremlægge beslutning om bevilling af kr. 5.000,- til arrangement
”Frivillig Fredag som bliver afholdt om lørdagen den 30.september.
Næste bestyrelsesmøde i Frederikshavn den 28.november 2017 kl. 17.00

Referent: Mariane Skadborg.

