Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn Kommune:
Tirsdag den 28.november 2017 kl. 17.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn. (store mødesal -stue-etagen)
Mødedeltagere: Chresten Sloth, Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Anders Broholm, Lillian
Andreasen, Ingeborg Thusgaard og Mariane Skadborg.
Afbud fra: Kirsten Schou.
1. velkomst v/formanden, som lykønskede Anders Broholm med kommunevalget
og takkede for hans ihærdige og vedholdende indsats for Frivilligcenteret.
Gennem 12 år har Anders været med til at skabe et nu velfungerende frivillig
center.for hele kommunen til glæde og gavn for mange mennesker.
2. Meddelelser fra dagligdagen – herunder nye medlemmer/synliggørelse af
foreninger samt rundvisninger. Antal medlemmer: 50 fra frivillige sociale
foreninger, som alle har fortrinsret til at benytte husets faciliteter. Bestyrelsen er
enige om, at grupper, som fortrinsvis hører ind under kommunen og har ansatte
som tovholdere IKKE kan være medlemmer af Frivilligcenteret. Men i det
omfang, som der er plads i Huset vil disse grupper vederlagsfrit kunne komme i
betragtning med hensyn til udlån af mødelokaler m.m.
3. Satspuljen for 2018/2022: Puljerne er endnu ikke udmeldt, idet finansloven
endnu ikke er vedtaget.
4. Virksomhedspraktikant i Huset. Orientering om samarbejdet med
sagsbehandler i kommunen med fokus på Praktikantens behov for ro og tid til
helbredelse.
5. Økonomi: gennemgang af resultatopgørelsen for 2017, som udviser et
overskud på ca. kr. 47.000,- efter investeringer på ca. kr. 69.000,-til
småanskaffelser m.m. I opgørelsen er ikke medregnet bevilgede midler fra
Roblon fonden kr. 35.000,- til køb af symaskiner m.m. (Integrationsprojektet)
samt bevilgede kr. 50.000,- fra JL-fondet til projektet ”Robuste Børn”.
6. Skagen:
a) Orientering om Virkelyst- herunder ansøgninger Velux fonden til renovering
af huset med nyt skifertag.
b) .Status på.Skagen: Vi har fået et godt omdømme i Skagen og vores
rådgivning er velbesøgt og samarbejdet med foreningerne er positivt.
7. Sæby: drøftelse af lokaler og evt. nye tiltag for synliggørelse. Der blev besluttet,
at vi kontakter Sundhedscenteret om lokaler til brug for vores rådgivning den
3.torsdag i måneden. Vi kan synliggøre vores tilbud via julebrev/avisomtale
m.m. at vi opstarter den 18.januar 2018.
8. Projekt Robuste Børn.

a) Status v/ Fie og Chresten
b) Økonomi – vi afventer svar fra Socialstyrelsen om midler til et 4-årigt projekt.
c) Lokaler: Gruppen har set på lokaler i Skagen ”Buttergården”, som vil kunne
benyttes af Røde Kors- Skagen (projekt om madspild), Bytinget og projektet
”Robuste Børn” i samarbejde med nuværende grupper.
d) Udvidelse af styringsgruppe.: Information om, at styregruppen har valgt af
udvide gruppen med Kirsten Schou, som har stor interesse i arbejdet med
børn med særlige behov.
9. Projekt Viktoria – Integrationsprojekt.
a) Status v/Ingeborg omkring møder med Roblon fonden, advokat Anker
Laden. Roblon- fonden har bevilget kr. 35.000,- til køb af symaskiner m.m.
som kan/skal benyttes og udlånes til Venligboernes genbrugsbutik.
b) Besøg og kontakter i Aalborg: Karen, Ingeborg og Mariane har været på
studiebesøg i en række socialøkonomiske virksomheder, som arbejder med
udsatte unge og personer i virksomhedspraktik/fleksjob. Vi besøgte blandt
andet Butik 21 på Boulevarden i Aalborg. Virksomheden startede som et
projekt med midler fra Socialstyrelsen og er i dag en velfungerende social
økonomisk virksomhed med en årlig omsætning på over 1 million. Lederen
er meget indstillet på at udbedre kendskab til socialøkonomiske
virksomheder og vil bakke centeret op såfremt vi ønsker at iværksætte et
uddannelsesforløb omkring Socialøkonomiske virksomheder. Chresten er
ikke uvillig til at dele ud af hans mangeårige viden inden for dette felt.
c) Afholdt møde med Topvirk. Vi fik god sparring på udfordringer i forbindelse
med EU-projekter og visitation og forløb med borgere med særlige behov.
d) Drøftelse om det videre forløb.: Der var enighed om, at vi tager opgaverne
step-by step og første trin på vejen er køb af symaskiner m.m.
10. Projekt ”Kom Videre mand”:
a) Info om afsluttet forløb. Vi har afsluttet et forløb med 5 mænd og heraf har 4
kunnet profitere af forløbet og har været i stand til at komme med på projekt
”Mob din krop” og har fået skabt sig et netværk og en hverdag, som er
meningsfyldt. Tovholder for gruppen er Kim-Philip Hejslet. Han har udført et
fantastisk stort og flot arbejde, som han fortjener megen ros for.
b) Info i forhold til læring og iværksættelse af netværksgruppe med mænd fra
det afsluttede forløb. Gruppen sørger selv for kaffe, brød m.m. og mødes
hver anden uge. Det er en lukket gruppe og deltagere har alle været med i
gruppen ”Kom Videre mand”.
c) Info fra Region: Projektet, som først nu er kommet i gang i Mariagerfjord og
hos os – er på vej til at blive afsluttet ultimo december 2017. Projektet er
oprindelig startet af Frivilligcenter Silkeborg og i samarbejde med Region
Nordjylland. Aalborg har haft en koordinator ansat som skulle facilitere

samtlige frivillig-centre i regionen, og som er betalt af midler fra
Socialfonden.
d) Drøftelse om det videre forløb.
Vi har påpeget, at når man har sagt ja til indgå i projektet, så handler det
også om at fortsætte, selvom midlerne ikke længere er til stede, især så
længe, der er mænd, som står på venteliste til at deltage i et forløb. Her i
Frederikshavn har vi visiteret 7 mænd til et nyt forløb, som opstarter den
8.januar 2018. Aalborg har indkaldt til et møde omkring det videre forløb den
30.november kl. 15.00 i Aalborg og her deltagere Kim-Philip og
undertegnede. Vi afventer svar fra koordinator i Projektet og fra leder af
Frivillighuset i Aalborg i forbindelse med opfølgning på fondsansøgninger og
evt. salg af projektet til Norge og på tilbagemelding om, hvilke ressourcer vi
fremover vil kunne forvente fra Aalborg og fra Projektet.

11. Eventuelt:
Herunder drøftelse af et uddannelsesprojekt for bisiddere i 2018, idet der er et
behov for uddannelse af bisiddere med den fornødne viden til at kunne vejlede
borgere i blandt andet foreningen for Voldsramte kvinder, Venligboerne, samt
frivillige inden for Sind og Bedre Psykiatri.
Næste bestyrelsesmøde: 13.februar 2018 kl. 17.00 i Skagen.

Referent: Mariane Skadborg.

