Referat fra bestyrelsesmøde i Frivilligcenteret:
Tirsdag den 13.februar 2018 kl. 17.00 mødested Jørgens Spisehus, Sardinvej 7,
9990 Skagen.
Afbud fra Inger Ejstrud.
1. velkomst v/formanden og velkommen til nyt medlem udpeget af byrådetformand for Sundhedsudvalget Christina Lykke Eriksen.
2. Meddelelser fra dagligdagen.:
a) Skagen Kirke opstarter en sorggruppe pr. 1.april. Vi har henvist en enke
hertil. Kontakt fra Viso (Socialministeriet) Ministeriet undersøger muligheder
for et forskningsprojekt med integration af unge med anden etnisk baggrund
i de Frivillige foreninger. Projektet ønskes forankret i et Frivilligcenter.
Vi håber, at projektet bliver placeret hos os.
Besøg i Venligboernes nye butik – Ingeborg og Mariane.
Generalforsamling i FriSe 9-10.marts Ingeborg og Mariane deltager.
Møde med Sundhedsudvalget den 12.marts i De Frivilliges Hus.
Besøg på Krisecenter Søhavegaard udsættes til et tidspunkt, hvor flere kan
deltage.
3. Nye kriterier for Grundfinansiering.
a) Strategi/forandringsteori 2018: Oplæg fra Frise blev gennemgået og vi
valgte at gå videre med eksempel 4: Alle med interesse i det frivillige
arbejde i xxx kommune kan blive medlemmer af foreningen. Dette omfatter
enkeltpersoner, foreninger, organisationer og selvstændigt organiserede
grupper inden for frivilligt arbejde. Vi vil foreslå, at vi kommer med denne
ændring til vores vedtægter i § 3 stk. 1. Beslutningen skal vedtages på vores
kommende generalforsamling primo maj. Vi skal over for Socialstyrelsen
beskrive, at vi har til hensigt at få ændret vores vedtægter, således at vi kan
dokumentere, at vi har til hensigt at leve op til en bred sammensætning af
en bestyrelse, som har de nødvendige kompetencer. Ansøgningen til FRIG
skal indsendes inden den 6.april kl. 12.00
b) Mål og fokusområder i 2018: Fokusområder i 2018/2019 Projekt Kom Videre
mand, Projekt social-økonomisk rådgivning til udsatte borgere, Udvikling af
Bisidderhjælp forankret i Frivilligcenteret, Foreningsservice. Alle var enige
om, at det går vi videre med og det vil vi kunne klare sammen med de
øvrige opgaver og inden for de nuværende økonomiske rammer. .
4. Økonomi:
a) Budget for 2018- bliver godkendt og gennemgået på næste bestyrelsesmøde.

b) Procedurer omkring regnskabet, bogføring, kontrol, revision. Vi får besøg af
statsaut. Revisor som vil gennemgå de nye regler og
sikkerhedsforanstaltninger.
c) Regnskab for 2017-skal godkendes på næste bestyrelsesmøde.
d) Udkast til ledelses beretning 2017.- bliver godkendt på næste
bestyrelsesmøde.
e) Foranstaltninger i forhold til sikkerhed jf. persondataloven -kort information.
f) Ansøgninger/Puf -Grundfinansieringen. Tidsfrist PUF den 28.februar og
Grundfinansieringen den 6.april (med nye tildelingskriterier)
5. Skagen:
a) Orientering om Virkelyst
b) Status.
6. Sæby:
a) nye lokaler.
7. Projekt ”Robuste Børn.
a) Status.
8. Projekt ” Kom videre mand”.
a) Orientering omkring fond kr. 5000,- fra Innerwheel Frederikshavn til cafeen.
b) Udvikling af projektet. -jf. ovenstående.
9. Projekt Viktoria – Integrationsprojekt.
g) Status: Vi har ydet hjælp til Venligboernes butik med indkøb og betaling af
symaskiner via hjælp fra Roblon fonden (tilskud kr. 35.000-) Vi har
ejendomsforbehold i maskinerne.
10. Projekt ”Voldsramte kvinder”
a) Status: fondsmidler fra GF forsikring kr. 5000,- og kr. 3.000,- fra Lions Club.
på baggrund af ansøgninger fra Frivilligcenteret.
b) Synliggørelse
c) Fondsansøgning ”Sommerferiehjælp”. Ansøgningsfrist den 23.februar ansøgt til 10 kvinder med børn. Ved bevilgede midler indsættes beløbet på
særskilt konto i De Frivilliges Hus og vi har ansvaret for projektet og
dokumentation og evaluering til Socialstyrelsen.
11. Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde den 11.april 2018 kl. 17.00 i De Frivilliges Hus i
Frederikshavn.
General forsamling i Centeret den 2.maj 2018 kl. 19.00

Referent: Mariane Skadborg.

