Referat fra bestyrelsesmødet:
Torsdag den 6. december 2018 kl. 16.00 mødested De Frivilliges Hus,
Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.
Afbud fra: Inger Ejstrud på grund af sygdom i familien.
1. velkomst v/formanden
2. Foreløbig Status på ”Frivilligheds blomsten”
a) Likviditeten : midler fra FRIG blev modtaget den 4.december og vi kan ånde
lettet op og der forventes et overskud på ca. kr. 100.000,- efter
henlæggelser til 2019 til nedennævnte projekter. b) Uddannelsesprojektets midler: anvendelse af midler til kursusforløb i 2019.
Beslutning om, at iværksætte 1 forløb i 2019 og afvente med stilling tagen til
yderligere et forløb i 2019 ( hold nr. 3) midler fra Lauritzen fonden.
3. Projekt” Kom videre mand”:
a) Beslutning om genoptagelse af 1 forløb i 2019 med anvendelse af midler fra
Sundhedspuljen til projektet.
b) Christina, John og Mariane arbejder videre med projekter og i forhold til at få
undervisere.
4. Sundhedspuljen:
a) Orientering om forløbet indtil nu.
b) Fastsættelse af rammer og fordeling af midlerne blev vedtaget iflg. forslaget.
Enighed om, at anvende midler fra puljen til 1. forløb ”Kom Videre mand”.
5. Virkelyst :
a) Info: Bestyrelsens repræsentanter har nu gennemført møder med Virkelysts
bestyrelse og kommunens repræsentant. Bestyrelsens repræsentanter
konkluderer følgende:
Kommunen foretager sig intet, før den måtte få en direkte henvendelse fra
Virkelyst. Grunden til, at kommunen ikke foretager sig yderligere er, at
kommunen ikke har adkomst til at investere i fremmed mands ejendom.
-Pensionist – og efterlønsklubben er blandt de sociale foreninger, der er
inden for den målgruppe, der kan anvende aktivitetscenteret på
Ankermedet. Denne brug svarer til brugen af ældrecentre andre steder i
kommunen. Når der ikke betales husleje, kan der heller ikke søges § 18
midler til huslejen. Det kan sociale foreninger, der f.eks. bruger Virkelyst.
en fortsat drift af Virkelyst forudsætter initiativ fra Virkelysts bestyrelse til

forøgelse af brug af huset evt. i samarbejde med andre lokale kræfter i
Skagen.
b) Bestyrelsen skal derfor drøfte centerets fortsatte engagement i Virkelyst.
c) Beslutning om, at Mariane forsøger at søge flere fondsmidler til finansiering
af taget.
6. Besøg af Socialudvalgsformand.
a) Der er jf. vedhæftede artikel og det lokale socialudvalg nu for alvor fokus på
udsatte mennesker. Bestyrelsen skal derfor jf. næstformandens møde med
socialudvalgsformanden beslutte, hvornår udvalgsformanden skal gæste
huset, hvem der i øvrigt skal inviteres med, og hvem der skal give oplæg.
b) Beslutning om, at Christina tager kontakt til direktør Rikke Albrechtsen,
socialudvalgsformand Ole Rørbæk og den samlede bestyrelse i Centeret
deltager også.
c) Mødet er blevet berammet til den 28.januar 2019 kl. 14.00 i De
Frivilliges Hus, Frederikshavn. Stue-etagen.
7. Høringssvar om kvalitetssikring til Socialstyrelsen.
a) Info om møde afholdt med FriSe og Socialstyrelsen den 19.november.
b) Info om møde afholdt med centerlederne i regionen.
c) Arbejdsgruppen omkring vedtægtsændring fortsætter og tager kontakt til
Dannie FriSe om evt. tvivl spørgsmål. Arbejdsgruppen består af:
Ingeborg, Chresten og John.
d) Seminar Center for Frivilligt Socialt arbejde i Odense afholdes den 17. og
18.januar 2019: Deltagere fra Centeret: Fie, Kirsten, John og Mariane.
e) Mariane sørger for tilmelding og overnatning på hotel.
8. Orientering om siden sidst: herunder afholdelse af juletræsfest for udsatte børn,
afholdelse af møder i Huset og info fra Fie og Kirsten. John informerede om
Cirkus for børn. Info fra Chresten om Foreningen Broen- møde afholdt i
Skagen.
9. Næste bestyrelsesmøde den 14.marts 2019 kl. 16.00 i Sæby.

Referent Mariane Skadborg.

