Frederikshavn, den 11. december 2019.
Til Centerbestyrelsen.
Hermed referat fra det ordinære bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn
Onsdag den 11. december 2019 kl. 16.00 – 18.00 i De Frivilliges Hus,
Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.
I følge dagsordenen:
1. Orientering ved formanden.
- orientering om møde på Rådhuset den 11.12. om ny politik for frivilligt socialt
arbejde i Frederikshavn Kommune.
Ref.: Fie og John deltog i mødet, hvor kommunens repræsentanter orienterede
om det kommende arbejde med at udforme en ny politik for frivilligt socialt
arbejde samt om den nye organisatoriske tilknytning.
De overordnede temaer er:
- Fælles velfærd
- Forebyggende effekt
- Borgerengagement
- Civilsamfund for alle
- Generationer på tværs.
Kommunen ser Frivilligcentret som en vigtig medspiller i processen og inviterer
os til at byde ind vedr. proces og indhold.
I forlængelse af politikken revideres samarbejdsaftalen.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Ref.: John orienterede. Underskuddet ser.p.t. ud til at blive 59.000 kr.
Sundhedsudvalget har godkendt, at uforbrugte midler fra sundhedspuljen
overføres til 2020. Styregruppen indkaldes til planlægning af projektet.
Styregruppen består af Fie, Steen Jørgensen og John. Styregruppen har
mandat til at supplere sig.
3. Orientering ved den daglig leder.
- orientering om møde Frises leder Casper Bo Danø den 4.12.
Ref.: John orienterede om planlægning af mødet den 09.12 i centret.
- orientering om møde den 6.12. med Louise Rohde, Frederikshavn Kommune,
vedr. etablering af Udsatteråd.
Ref.: punktet drøftet og genoptages på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

sonderer mulige kandidater.
- møde torsdag den 12.12. i Det Obelske Familiefond.
Ref.: John deltager. Orientering udsendes efter mødet.
4. Opfølgning på møde den 9.12. med Casper Bo Danø.
Ref.: mødet drøftedes. Til næste bestyrelsesmøde udarbejder John et udkast til
handleplan til opfølgning af mødet. Bestyrelsen opfordres til at byde ind med
indhold.
5. Opfølgning på Frivilligcentrets implementering af strategiplan og
handleplaner.
Ref.: intet til referat.
6. Organisatoriske forhold.
- vedtagelse af forretningsorden for bestyrelsen. Bilag.
Ref.: udkastet blev vedtaget. ”Bordet rundt” tilføjes som fast punkt.
- opfølgning på videresendt mail af 3.12. fra Steen Jørgensen.
Ref.: drøftet og følges op på.
- evaluering af den udvidede torsdagsåbning.
Ref.: den sene åbningstid aflyses fra 1. januar. Spørgsmålet genoptages i
forbindelse med ny strategiplan.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: onsdag den 15. januar kl. 16 – 18. Her fastsættes møder indtil
sommerferien.
8. Eventuelt.
Ref.: Forslag fra Inger til udbud af kurser udsendes til bestyrelsen til
kommentering senest mandag den 16.12.
Referat ved John Hansen, kst. leder.

