Frederikshavn, den 17. juni 2020.
Til Centerbestyrelsen.
Hermed fremsendes referat fra det ordinære bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Frederikshavn
Mødet indledtes med kaffe, hvor formanden for Trigonfonden Inge Selde Bøgh.
Onsdag den 17. juni 2020 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Christina Lykke Eriksen, Fie Mølholt, Kirsten Schou, Steen Jensen, Steen
Jørgensen, Jytte Schaltz, John Hansen.
Afbud: Inger Ejstrud.
Med følgende dagsorden:
1. Orientering ved formanden.
Ref.: Fie bød formanden for Trigonfonden velkommen og åbnede mødet.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Der henvises til ”Regnskabsopfølgning af 15.06.2020”. Eftersendes.
Ref.: Regnskabsopfølgningen omdeltes og kommenteredes. Økonomien er stabiliseret. Der udarbejdes skønnet årsregnskab til bestyrelsesmødet 17. august.
3. Orientering ved den daglige leder.
Der henvises til ”Status for opgaver dateret 15.06.20”. Eftersendes.
Ref.: Sind afholder sommerfest på P-pladsen 7. august 13 – 16. Bestyrelsen inviteres til at deltage.
Kom videre Kvinde er startet og har afholdt 2 kursusgange. Der er p.t. 8 deltagere.
Der arbejdes på oprettelse af et Kom videre Mand med evt. start i august.
Status for opgaver fremsendes med dette referat.
4. Opfølgning på Frivilligcentrets implementering af strategiplan og handleplaner.
Ref.: intet til referat.

5. Organisatoriske forhold.
a. Status vedr. Corona.
Begrænsninger vedr. forsamlingsfriheden er pr. 8. juni hævet fra 10 til 50
personer. Det giver mulighed for at åbne mere for lokaleudlån.
Ref.: Huset er godt på vej til normal drift. Efter sommerferien forventes,
at vi vender tilbage til normale åbningstider.
b. Generalforsamlingen 2020.
Der blev besluttet den 11. maj, ”at generalforsamlingen afholdes i september forudsat, at retningslinjerne vedr. Corona-epidemien gør det muligt.”
Ref.: endelig dato fastsættes på augustmødet i bestyrelsen.
c. Frivillig fredag 2020.
Frivillig fredag forventes afholdt sidste fredag i september, den 25. Der
tages principiel beslutning om afholdelse af dagen set i lyset af planerne
om at deltage i Frivilligheds- og foreningsfestival 2021.
Ref.: den 12. september forventes afholdt ”Hele verden i Frederikshavn”
på Stadion arrangeret af Integrationsrådet og Aktivafdelingen i kommunen. Der besluttedes, at vi deltager med pavillon som alternativ til Frivillig
fredag.
6. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse er på Krudttårnspladsen hver tirsdag 11 –
15 fra 7. juli til 4. august. Der afholdes ikke Tordenskjoldsdage på grund af Corona. Der er ingen interesse for deltagelse i KB’s landsindsamling 2020.
Christina Lykke Eriksen: kommunen er bevilget 1,8 mio. kr. til aktiviteter for
børn og unge i sommeren 2020. Se videresendt mail fra Christina.
Der vil ikke blive krævet tilbagebetalinger af § 18-midler i år.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen står p.t. uden formand og næstformand. Der
forventes afholdt ekstraordinær generalforsamling i efteråret for valg af disse
poster.
Kirsten Schou: Efterlønsklubben har åbnet Vandtårnet i Skagen.
Steen Jensen: se pkt. 5 c.
Steen Jørgensen: har kontaktet Hjerteforeningen vedr. projekt Sund kost. Der
arbejdes videre med LOF. Cykelholdene starter mandag den 21. juni.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: 17. august kl. 08.30.
8. Eventuelt.
Ref.: fredag den 19. juni kl. 11 er der mindehøjtidelighed for Jørgen Christensen i Abildgård Kirke. Huset sender bårebuket.
Der opsættes ny flagstang på P-pladsen.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

