Referat fra bestyrelsesmødet:
Torsdag den 6.september 2018 kl. 16.00 i Sundhedscenter Skagen, Hans
Baghsvej 23, 9990 Skagen.
Mødedeltagere: Ingeborg Thusgaard, Chresten Sloth, Inger Ejstrud, Kirsten Schou,
John Hansen, Fie Mølholt, Mariane Skadborg.
Afbud fra Christina Lykke Eriksen.
1. velkomst v/formanden
a) Vedtægtsændringer for Frivilligcenteret – forslag fra arbejdsgruppen: blev
gennemgået og Inger Ejstrud kom med konstruktiv forslag i forhold til § 3
stk. 4. –” antal stemmer for foreningerne” – og det blev besluttet, at stk. 4
skal helt slettes. Desuden blev der yderligere besluttet, at suppleanter kan
vælges for 1 år ad gangen. Ændring til § 9 stk. 5 - : tilføjelse ”i
Frederikshavn Kommune”.
Mariane informerede om telefonsamtale med kontorchef i Socialstyrelsen.
FriSe og Socialstyrelsen vil på møder i regionen komme med input i forhold
til vedtægtsændringerne og vi vil med baggrund i en hensigtserklæring samt
underskrift af den samlede bestyrelse på vedtægterne få udbetalt kr.
350.000,- Den ekstraordinære generalforsamling skal aflyses og vi skal give
besked herom via vores hjemmeside og face-book.
b) Underskrift på ny hensigtserklæring fra næstformanden, underskrift af den
samlede bestyrelse på gamle vedtægterne fra august 2016 jf. nye
betingelser fra Socialstyrelsen, blev modtaget og eftersendt til
Socialstyrelsen.
2. Økonomi: herunder info om:
a) Likviditeten er meget fin på trods af manglende indtægt fra Socialstyrelsen
b) Uddannelsesprojektets midler.: udgifter til afholdt ferieophold på Skallerup
Klit og gaver fra forretninger m.m. information v/Fie Mølholt.
c) Sundhedspuljen til aktiviteter.
Info fra Fie Mølholt og Mariane -i forbindelse med arbejdsgruppens tiltag
omkring aktiviteter.
3. Orientering om ophør af ”Projekt kom videre mand”
a) Drøftelse om genoptagelse i 2019, hvilket blev besluttet og vores mulighed
for at komme med i projektet under FriSe. Emner for nye projektledere blev
drøftet. .
b) Orientering om mandecafeen og individuel rådgivning.

4. Orientering om status i forhold til ”Virkelyst”, Skagen.
a) Drøftelse af Centerets fortsatte medvirken/tidsramme.
Der blev besluttet, at Chresten og John tager kontakt til kommunen herom
og vi hører nærmere på næste bestyrelsesmøde.
5. Ferieprojekt ”Voldsramte kvinder”
a) Fie og Kirsten orientererede herom og det har været en stor succes og det
var glædeligt på alle måder.
b) drøftelse af, hvorvidt der er mere, som vi kan/skal gøre.
c) Orientering om uddannelse/ selvhjælpsprojekt ”Kom Videre kvinde” Mariane
kunne oplyse, at der er fuld booket op til første kursusforløb og vi har fået
yderligere kr. 50.000,- fra Jl-fondet til et kursusforløb i 2019. Kursusforløbet
bliver mødt med anerkendelse fra Jobcenteret og indgår i et
aktiveringsforløb for borgere på kontanthjælp/ressourceforløbsydelse m.m.
6. Samarbejdsaftale med Frederikshavn kommune
a) Drøftelse af, hvordan vi kan være med til at række hånd ud til familieafdelingen,
som vi endnu ikke har fået noget samarbejde iværksat med. Vi besluttede at
invitere personale, ledelse og en række politikere til fyraftensmøde i De
Frivilliges Hus, hvor vi kan informere om frivillige projekters ”kan-opgaver”. Det
handler om frivillige grupper, som ”Barnets Blå Hus, Projekt ”Kom Videre
kvinde”, Foreningen Børns voksen venner – og Etableringshjælp til Voldsramte
kvinder samt Red Barnets Familieklub.
7. Frivillig fredag den 28.september.
a) Dagen fejres ikke i Skagen og Sæby i år – men bestyrelsen var indstillet
på, at give den ”gas” til næste år, hvor frivilligcentrene står for at fejre
frivillighedsdagen i hele kommunen. Forslag fra Mariane om oplæg fra
Center for Frivillig Centeret i Odense samt musik-indslag blev godkendt.
8. Orientering om nedlægges af brugerrådet.
Skrivelser fra Trigon fonden m.m.
9. Eventuelt.
a) herunder meddelelser siden sidst: anmodning om leje af kontor- Lo´s
socialrådgiver, deltagelse i afslutning Bofællesskabernes Samarbejdsbørs,
Ny forening etableret ”Kulturmøde uden grænser”, besøg fra Jobcenteret,
Persondataloven, aftalt besøg gymnasieklasse omkring samskabelse,
indkøb og vedligeholdelse af huset. Besøg af formand for Trigon fonden
Karsten Bøgh, aftalt besøg fra Jammerbugt Frivilligcenter den
13.september.
Næste bestyrelsesmøde den 22.november kl. 16.00 i De Frivillige Hus i Frederikshavn.
Referent: Mariane Skadborg.

