Frederikshavn, den 18.juni 2018
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. juni 2018 i
Kors butikken i Sæby – Krystalgade 3, 9300 Sæby.
Mødedeltagere: Chresten Sloth, Kirsten Schou, Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Christina
Lykke Eriksen, John Hansen, Ingeborg Thusgaard og Mariane Skadborg.
1. Velkomst v/formanden og velkommen til nyt medlem fhv. udviklingskonsulent
John Hansen, Ravnshøj.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand: genvalg Ingeborg Thusgaard,
næstformand: genvalg Chresten Sloth og kasserer: genvalg Fie Mølholt.
Sekretær: leder af Centeret. Drøftelse omkring ændringer af vedtægter i
forbindelse med bortfald af brugerråd m.m.
3. Meddelelser fra dagligdagen: herunder info om persondataloven, afholdte
møder og projektet ”Kom videre mand” og info fra medlemmerne. Fie
orienterede om afholdt foredrag i Kræftens Bekæmpelse og Inger informerede
om Røde Kors – integrationsprojekter. Chresten orienterede om Virkelyst i
Skagen under punktet Evt. Ingeborg fortalte om deltagelse som frivillig i
Vågekonerne. John fortalte om afholdt indsamling i foreningen Læger uden
Grænser. Christina gav os info om bevilget midler fra Sundhedspuljen.
4. Afholdt møde med Socialstyrelsen, Frise og regionens Frivillig centre.
Info ved Ingeborg omkring afholdt møde den 4. juni i Frederikshavn. Problemer
med en ændring til vedtægterne i forhold til en bredt sammensat bestyrelse.
Info omkring nye kriterier/krav fra Socialstyrelsen.
5. Vedtægterne.
a) Vi er blevet lovet hjælp fra FriSe til at få vedtægterne på plads, men vi
afventer svar på vores hensigtserklæring fra Socialstyrelsen i forbindelse
med bevilling af grundfinansieringen - svar kan forventes i august måned.
De øvrige frivillige centre har også problemer med implementering af de nye
kriterier fra Socialstyrelsen.
b) Aftale om ekstraordinær generalforsamling, skal afholdes til efteråret jf.
beslutning på den afholdte generalforsamling.
c) Valg af arbejdsgruppe: valgt blev Ingeborg, Chresten og John Hansen –
Mariane deltager som sekretær. Advokat Aksel Groth har lovet at være os
behjælpelig med at få vedtægterne bragt i orden.
.6. Økonomi.
a) Status på ansøgninger: afslag på PUF, Socialstyrelsen har bevilget kr.
92.800,- til projekt Kom Videre kvinde: heraf kr. 42.800,- til
sommerferieophold og kr. 50.000,- til uddannelsesprojektet for kvinderne.
JL- fondet ansøges om genoptagelse af tidligere bevilling til projektet
”Robuste Børn” – ansøgningsfrist den 29. juni.

Ansøgning om social-økonomisk Rådgivning med bisidderhjælp (2 årig
forløb) Vi afventer svar fra Socialstyrelsen.
Oplysning om bevilling af midler fra Sundhedspuljen til
samskabelsesprojektet mellem Hjerteforeningen, Kræftens bekæmpelse og
Diabetesforeningen – en glædelig nyhed. Iflg. referat fra afholdt møde i
Sundhedsudvalget er der bevilget kr. 101.000,- til aktiviteter.
7 Status. v/ Fie Mølholt omkring Sommerferiehjælpen til udsatte kvinder med
børn, og info om midler fra sponsorater m.m.
a) Valg af styregruppe: Fie er formand for gruppen, og nyvalgt til styregruppen
Kirsten Schou, Sanne Wennervald (formand for Foreningen
Etableringshjælp til voldsramte kvinder”) er ligeledes med i styregruppen.
b) Økonomien.: styres fra frivilligcenteret i særskilt regnskab. Mariane er
tovholder for regnskab, samt afholdelse af kursusforløbet ”Kom Videre
kvinde”.
8. Frivillig Fredag den 28. september under temaet: Vi er seje sammen.
a) Beslutning om budget: sidste år udgifter kr. 5.000,- til Sæby og kr. 2500,- til
Frederikshavn. Vi forventer at kunne holde et budget på under kr. 10.000,b) Valgt til arbejdsgruppe: John Hansen, Chresten Sloth og Mariane. Inger
Ejstrud er indstillet på at træde til, når vi kender ønsker fra Sæby i forhold til
afholdelse af Frivillig Fredag i år. Fra 2019 er det et krav, at samtlige frivilligcentre skal være koordinator på afholdelse af frivillig fredage.
c) Inger Ejstrud orienterede om møde i Sæby den 28. juni, hvor Mariane har
lovet at fortælle lidt om frivilligcenteret. Mødet i Sæby har til formål at få en
afklaring på afholdelse af frivillig fredag i år samt evt. hvilke behov og
ønsker, man har i den forbindelse.
9. Opfølgning på samarbejdsaftalen med Kommunen:
a) Status.: info fra Mariane om samarbejde med Jobcenteret, Unge-enheden,
Sundhedscentrene og i forhold til at skabe netværksgrupper og arbejde
tværfagligt. Det er en stor glæde, at vi kan arbejde sammen og have fokus
på samskabelse, der virker på alle niveauer og med borgeren i centrum. Vi
får mange henvendelser fra borgere i hele kommunen – og vi oplever ingen
problemer i forhold til geografien længere. Vores projekter favner bredt og
der er stor efterspørgsel fra alle dele i kommunen.
b) Familieafdelingen, har som lovet på et møde i Huset, ikke vendt tilbage med
ønske om et møde for indgåelse af et samarbejde.
c) Tiltag: der skal skrives et brev til familieafdelingen med henvisning til
opfølgning på den indgåede aftale om samarbejde.
10. Eventuelt: info omkring Virkelyst i Skagen v/Chresten Sloth.
Næste bestyrelsesmøde: Skagen den 6. september 2018 kl. 17.00
Kirsten og Chresten sørger for sted, mad og drikke.
Referent: Mariane Skadborg.

