Frederikshavn, den 22. september 2020.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou, Steen Jørgensen,
John Hansen.
Afbud: Christina Lykke Eriksen, Steen Jensen.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen og påskønner, at vi passer på hinanden.

2. Orientering ved den daglige leder.
Ref.: John orienterede om
- Kom videre Kvinde: kursus 1 er gennemført og kursus starter 29.09.
- Kom videre Mand: forventes opstartet i nærmeste fremtid.
- Guld-Haralds Venner: der inviteres til 1. træningsdag den 1.10.
- Udpegning til Sundhedspanelet: næstformanden i Kræftens Bekæmpelse lokalafdeling Elin Jakobsen er indstillet som repræsentant for patientforeningerne..
- Udsatterådet: afholder sine møder i Huset.
- Teleslyngeanlæg: der er modtaget et tilbud fra Fabers Høreteknik på
- PTSD: kommunen ønsker evt. et lokale til PTSD-ramte borgere i Huset. Drøftes
på møde her den 30.09.

3. Bestyrelsens forberedelse af generalforsamling 2020.
Bestyrelsen beslutter, om generalforsamlingen afholdes som planlagt og gennemgår dagsordenen samt træffer beslutning om forslag til generalforsamlingens beslutningspunkter:

1. Velkomst v/formanden.
2. Valg af dirigent, referent og 2 medlemmer til stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning om Centerets virke i det forløbne år.

4. Regnskabet for 2019 fremlægges til orientering.
5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne:
Der foreslår, at der i
§ 4, stk. 4 fastsætte, hvor mange personer, der kan deltage fra de enkelte medlemsforeninger og i
§ 6, stk. 7 ændres til: ”Centret tegnes af formand og daglig leder, der
kan forpligtige dette ved deres underskrift.”
6. Forslag fra bestyrelsen om ny, flerårig strategiplan.
7. Behandling af øvrige indkomne forslag.
8. Fastsættelse af evt. kontingent.
9. Valg iht. Vedtægterne § 4, stk. 5:
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Fie Mølholt, Kirsten Schou og Jytte Schaltz er på valg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af intern revisor/bilagskontrollant.
10. Valg af ekstern revisor.
11. Evt.
Ref.: bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid på
grund af Corona-situationen indtil forholdene er normaliseret. Vedr. valg af ekstern
revisor besluttedes, at medlemmerne orienteres om et forslag fra bestyrelsen om at
skifte revisor. Medlemmerne får mulighed for at gøre indsigelse indenfor fastsat
dato.

4. Oprettelse af Åben Café i Frivilligcentret.
Christina Lykke Eriksen foreslår inspireret af Frederikshavn Kommunes Udsatteråd, at Frivilligcentret indfører Åben Cafe torsdage i åbningstiden.
Bestyrelsen beslutter de nærmere rammer.
Ref.: bestyrelsen er positiv over forslaget. Punktet genoptages på næste møde
med henblik på uddybelse af forslaget.
5. Budget- og regnskabsopfølgning.
”Regnskabsopfølgning af 15.09.”
Ref.: bestyrelsen godkendte orienteringen.
6. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Lyserød lørdag aflyses. Foredrag med Charlotte Bøvig søges aflyst,
evt. flyttet til foråret. Rehabiliteringscafeer søges genoptaget fra 5.10.
Inger Ejstrud: Ungdommens Røde Kors har afholdt sommerferieophold for 5 børn.
Cafeer for kvinder af anden etnisk oprindelse gennemføres. Der er p.t. 70
medlemmer. Der aftaltes med Steen Jørgensen, at der afholdes møde om diabetes, når forholdene tillader det. Der er behov for frivillige til lektiehjælp i Røde Kors
Sæby.
Helle M. Karlsson Frederikshavn Kommune fortalte på sidste møde om projekt
”Bydelsmødre.
Møde med Özlem Cekic og repræsentant for projekt ”Bydelsmødre" arrangeret af

Integrationsrådet er udsat på ubestemt tid pga. af Corona-situationen.
Jytte Schaltz: bestyrelsen i Hjerteforeningen afholder ikke ekstraordinær generalforsamling på grund af centralforeningens beslutning om at aflyse al aktivitet indtil
videre. Jytte fik oplyst, at gågruppen kan mødes i Huset såfremt myndighedernes
retningslinjer overholdes. Næste møde i bestyrelsen afholdes i november.
Kirsten Schou: Ældresagen havde bustur til Tyskland med 42 deltagere uden
Corana-konsekvenser. Alle andre aktiviteter er aflyst.
Steen Jørgensen: Mange arrangementer er aflyst, f.eks. verdensdiabetes dagen.
Julearrangement aflyses måske. Cykling som hold er aflyst, gennemføres som par
eller individuelt. Der udarbejdes aktivitetsplan for 2021.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: tirsdag den 27. oktober kl. 8.30 – 10.30.
8. Eventuelt.
Ref.: guide om Fællesskabsstafet er omdelt til inspiration i forbindelse med afholdelse af Frivilligheds- og foreningsfestivalen 2021. Der oplyses, at uforbrugte § 18midler ikke skal tilbagebetales, men må anvendes til kommende aktiviteter gældende for ansøgere til 1. pulje.
Der ophænges opslag i alle mødelokaler om maksimum antal personer.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

