Frederikshavn, den 2. februar 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 2. februar 2021 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn (afviklet på Teams).
Deltagere: Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Steen Jensen, Steen Jørgensen,
John Hansen.
Afbud: Christina Lykke Eriksen, Kirsten Schou.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen og kommenterede den tekniske udfordring ved Teams.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
a. ”Regnskabsopfølgning” dateret 15.12.2020 vedhæftet.
Ref.: godkendt.
b. Udkast til revideret budget 2021 vedhæftet.
Ref.: godkendt.
3. Orientering ved den daglige leder.
Orientering vedr. svar på ansøgte puljer.
Evt. overførsel af uforbrugte midler fra Sundhedspuljen.
Afsluttede kursusforløb Kom videre Kvinde og Kom videre Mand.
Samarbejde med RAV, Rådgivnings- & Aktivitetscenter Vendsyssel.
”Status for opgaver” dateret 15.12.2020 vedhæftet.
Ref.: der afhentes svar fra Roblonfonden vedr. ansøgning om tilskud til teleslynge samt svar vedr. evt. overførsel af uforbrugte midler fra Sundhedspuljen.
Kursusforløbene afsluttedes i december 2020. Mændene har etableret Café
Mand, der mødes hver anden uge.
John er blevet medlem af følgegruppen til det tværkommunale projekt (Hjørring
Og Frederikshavn kommuner) RAV og skal medvirke til at konkretisere projektet
i Frederikshavn.

John deltager i et møde med Frederikshavn Kommune vedr. planlægning af
proces vedr. udarbejdelse af Ny politik for frivilligt socialt arbejde.
4. Frivilligheds- og foreningsfestival.
Fie og John orienterer om det forberedende med planlægning af festivalen, der
finder sted i uge 37 2021.
Ref.: Fie og John orienterede om planlægningsarbejdet vedr. festivalen. Fie og
John er medlem af den store gruppe, mens John er medlem af økonomi- og forretningsudvalg.
5. Vurdering af konsekvenser af gældende Corona-restriktioner.
De nugældende restriktioner er p.t. forlænget til 28.02.2021.
Ref.: Huset holdes lukket på nuværende niveau, så længe nuværende restriktioner gælder.
Huset bruges dog af enkelte aktiviteter, hvor sociale hensyn gør det muligt at
dispensere eller, at deltagertallet er maks. 5.
6. Organisatoriske forhold.
a. Drøftelse af stillingsopslag vedr. daglig leder. Udkast vedhæftet.
Ref.: udsættes til næste møde.
b. Generalforsamling 2020. Evt. fastsættelse af generalforsamlingen drøftes.
Ref.: udsættes til næste møde.
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.: Fie og John bemyndiges til at afholde et afklarende møde med Christina.
8. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelses aktiviteter er lagt ned. Generalforsamlingen gennemføres online. Stafet for livet forventes gennemført ultimo august i
år. Landsindsamlingen vurderes, om den gennemføres online.
Inger Ejstrud: Røde Kors-aktiviteter og butikken holdes lukket. Landsindsamlingen har haft uventet godt resultat. Uddeling af julepakker gennemførtes med
30 modtagere. Generalforsamlingen er udsat 2 måneder. Besøgsvennerne bruger overvejende telefonisk kontakt. Behov for rekruttering af nye frivillige.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen afholder digital generalforsamling. Der er behov
for nye bestyrelsesmedlemmer, da der mangler formand og flere bestyrelsesmedlemmer har varslet udtræden.
Steen Jensen: FUF har afholdt bestyrelsesmøde. Generalforsamling, hvor der
forventes valgt ny formand, er udsat. Steen opfordrer til, at der iværksættes bestræbelser på at rekruttere nye frivillige. Vigtigt at pointere gensidighed.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningens generalforsamling er udskudt til 2022.
Der er behov for rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer (uddelegering af
opgaver er vigtig for motivationen). Regions- og Landdelsmøde Vest den 27
feb. afholdes digitalt med Zoom.

9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: tirsdag den 16. marts kl. 08.30 – 10.30. Mødet gennemføres fysisk hvis
muligt.
10. Eventuelt.
Ref.: der afholdes prøvemøder på Teams for at finpudse teknikken.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

