Frederikshavn, den 17. august 2020.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Mandag den 17. august 2020 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Christina Lykke Eriksen, Jytte Schaltz, Kirsten Schou, Steen
Jensen, Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud: Inger Ejstrud.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen og omtalte de skiftende vilkår under Corona-epidemien.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Der fremlægges ”Regnskabsopfølgning af 13.08.2020” samt forventet årsregnskab (bilag eftersendes).
Ref.: tages til efterretning.
3. Orientering ved den daglige leder.
Orientering vedr.:
- Status Sundhedspuljen.
Ref.: p.t. er der gang i Kom videre Kvinde.
- ”Kom videre kvinde”.
Ref.: kursus 1 er i gang med 7 deltagere. Der arbejdes på at etablere et kursus
2 med start 22. september.
- ”Kom videre mand”.
Ref.: der er p.t. 5 interesserede.
- FC Prostata.
Ref.: der er møde i FFI mandag den 24. september med henblik på at rekruttere deltagere i efteråret.
- ”Sind sommerfest” fredag den 7. august 11 – 14 på P-pladsen. Bestyrelsen
er inviteret.
Ref.: Festen gennemførtes med stor deltagelse og succes.
- Udlån af lokaler og besøg (bilag).
Ref.: Lukningen i juli tages op på næste bestyrelsesmøde. Der udarbejdes

oversigt over brugerne fra juli 2020.
- Henvendelse fra Frivilligrådet vedr. lokalt frivilligråd (bilag).
Ref.: der tages ikke initiativ til oprettelse af frivilligråd.
Der henvises i øvrigt til ”Status for opgaver” dateret 6. august 2020 (bilag).
Ref.: tages til efterretning.
4. Forberedelse af deltagelse i ”Hele verden i Frederikshavn, der forventes
afholdt 12. september ved Frederikshavn stadion.
John deltager i møde 12. august arrangeret af FUF, hvor der træffes endelig
beslutning vedr. arrangementet, hvor vi ønsker at markere Frivilligcenter Frederikshavns 20 års jubilæum.
Ref.: arrangementet er aflyst på grund af Corona.
5. Organisatoriske forhold.
a. Status vedr. Corona.
Huset er nu i fuld drift med åbningstider mandage til torsdag kl. 10.00 til
15.00.
Begrænsninger vedr. forsamlingsfriheden er pr. 8. august hævet fra 100
til 200 personer. Afstandskravet er p.t. 1 m og krav til areal er 2 m2. Der
kan således lovligt være 39 personer i det store mødelokale i stueetagen.
Ref.: tages til efterretning. Der oplystes, at forsamlingsfriheden fortsat er
begrænset til 100.
b. Generalforsamlingen 2020.
Der tages endelig beslutning om dato og placering af generalforsamlingen.
Der er udsendt revideret forslag til vedtægtsændringer.
Ref.: generalforsamlingen søges afholdt 8.,19. eller 22. oktober.
6. Bordet rundt.
Fie Mølholt: foredrag i Charlotte Bøvig arrangementet af Kræftens Bekæmpelse er flyttet til 17. november. Tordenskjoldsdagene er aflyst af aktiviteter ved
Krudttårnet. Stafet for livet er aflyst.
Christina Lykke Eriksen: ser frem til kommende budgetforhandlinger og ny
statslig sundhedspolitik.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningens aktiviteter er stillet i bero. Der overvejes ekstraordinær generalforsamling.
Kirsten Schou: cykling i Skagen fungerer godt med mange deltagere.
Steen Jensen: intet til referat.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningens tur til Lille Vildmose er aflyst, men søges gennemført 2021. Der planlægges arrangementer for 2021.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: generalforsamlingsforberedende møde afholdes onsdag den 16. september 8.30 – 10.30.
8. Eventuelt.
Ref.: Fie og John har møde med Gartnerbos bestyrelse om mågepleje.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

