Frederikshavn, den 27. oktober 2020.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 27. oktober 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 begrundede vigtigheden af, at mødet gennemføres
på grund af Corona-situationen.
2. Vurdering og konsekvenser af de nye Corona-restriktioner.
Der træffes beslutning om konsekvenser og orientering til medlemmerne.
Bilag: Videresendt mail fra Frise.
Ref.: Skrivelse fra Frise blev gennemgået og kommenteret.
Der besluttedes, at
- at forsamlingsreglerne med maksimalt 10 personer overholdes af alle,
- at der kun kan afholdes et samtidigt møde på hver etage,
- at alle skal bære mundbind eller visir indtil man sidder ned (skiltes ved døren),
- at der opsættes oplysning om kommunal udlevering af gratis mundbind og
- at Huset fastholder de gældende åbningstider.

3. Orientering ved den daglige leder.
Ref.: intet nyt udover informationsskrivelser.

4. Generalforsamling 2020.
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 22. september at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid på grund af Corona-situationen indtil forholdene er normaliseret. Valg af ekstern revisor tages op som selvstændigt punkt.
Ref.: beslutningen fastholdes.

5. Indstilling til medlemmerne om valg af ekstern revisor.
Der foreligger p.t. to tilbud på revision og udarbejdelse af årsrapport samt månedlig
indberetning af løn, B-indkomst og kørselsgodtgørelse. Bogføring varetages af sekretariatet.
I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke gennemføres i 2020, besluttedes, at bestyrelsens indstilling udsendes til medlemmerne til orientering med mulighed for at
gøre indsigelse.
De endelige tilbud forelægges på mødet og er fremsendt til bestyrelsen.
Ref.: der besluttedes at indstille BDO ved Kristian Thostrup. Medlemmerne orienteredes om indstillingen og får frist til at gøre indsigelse senest tirsdag den 10. november.
6. Budget 2021.
Et bestyrelsesgodkendt budget for 2021 for organisationens samlede drift skal
sammen med dokumentation for kommunalt tilskud 2021 og strategiplan fremsendes til Socialstyrelsen senest 15. november 2020.
Forslag til budget 2021 fremsendes i selvstændig mail for mødet.
Ref.: det fremlagte budget besluttedes vedtaget.
7. Oprettelse af Åben Café i Frivilligcentret.
Punktet tages op fra sidste møde: Christina Lykke Eriksen foreslår inspireret af
Frederikshavn Kommunes Udsatteråd, at Frivilligcentret indfører Åben Cafe torsdage i åbningstiden.
Bestyrelsen beslutter de nærmere rammer.
Ref.: punktet udsættes til næste møde. John søger forslaget beskrevet nærmere.
8. Budget- og regnskabsopfølgning.
”Regnskabsopfølgning af 22.10.” eftersendes.
Ref.: budget- og regnskabsopfølgningen godkendtes.
9. Bordet rundt.
Fie Mølholt: KB’s caféer er stillet i bero, revurderes til januar. Foredrag med Charlotte Bøvig er udsat. Alle arrangementer gennemføres med højst 10 personer.
Inger Ejstrud: personale i Røde Kors-butikken bærer mundbind og overvejer fremover at bære visir. Lektiecaféen lukkes indtil videre. Besøgstjenesten ligger i dvale
og varetages telefonisk. Julefesten aflyses.
Jytte Schaltz: alle indendørs aktiviteter i Hjerteforeningen er stillet i bero. Bestyrelsen mødes 4. november.
Kirsten Schou: på nær vågetjenesten og bowling er Ældresagens aktiviteter stillet
i bero.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningens julearrangement er aflyst. Der er udarbejdet program for 2021. Der arbejdes på at etablere cykelhold i Sæby.

10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: tirsdag den 12. januar 2021 kl. 08.30 – 10.30.
11. Eventuelt.
Ref.: intet til referat.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

