Frederikshavn, den 16. marts 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn (afviklet på Teams).
Deltagere: Fie Mølholt, Christina Lykke Eriksen, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten
Schou, Steen Jensen, Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud:
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen
2. Årsregnskab 2020.
Årsregnskab 2020, alternativt udkast, forventes at kunne fremlægges til godkendelse i bestyrelsen. Materialet er fremsendt til BDO 16. februar.
Ref.: Bestyrelsen kommenterede og godkendte regnskabet. BDO udsender
links til digital underskrift. Efterfølgende indsendes det godkendte regnskab til
Socialstyrelsen. Herefter starter udbetalingen af driftstilskuddet.
3. Budget- og regnskabsopfølgning.
Aktuel ”Regnskabsopfølgning” evt. med korrigeret budget eftersendes.
Ref.: bestyrelsen godkendte budget- og regnskabsopfølgningen.
4. Orientering ved den daglige leder.
a. Orientering om henvendelse fra Plus 1 – sammen til koncert, der er et tilbud til 10 spillesteder i Danmark målrettet mennesker, der ikke er vant til
at gå til koncert. Der afholdes 10 koncerter i Maskinhallen, første gang
mandag i uge 37. Bilag om projektet vedhæftes.
Ref.: orienteringen taget til efterretning.
b. Orientering vedr. svar på ansøgt pulje.
Ref.: der er givet afslag på ansøgning til Roblonfonden. Der søges andre
fonde.

c. Evt. overførsel af uforbrugte midler fra Sundhedspuljen.
Ref.: Christina oplyste, at Sundhedsudvalget den 15. marts besluttede,
at uforbrugte midler kan overføres til budget 2021. Orienteringsskrivelse
udsendes af forvaltningen.
d. Nyt medlem: ULF, Udviklingshæmmedes Landsforbund.
Ref.: indmeldelsesblanket afventes. Kvisten er indmeldt som medlem.
5. Frivilligheds- og foreningsfestival.
Fie og John orienterer om status efter fællesmøde den 15. marts. Vi har givet
tilsagn om, at Frivilligcentret organiserer Fælleskabsstafet. Foreløbigt overordnet program vedhæftes.
Ref.: Fie og John orienterede om det generelle arbejde og om planlægning af
Foreningsstafet, som Frivilligcentret har påtaget sig at organisere. Der blev foreslået at invitere Sundhedspanelet og uddannelsesinstitutioner.
6. Vurdering af konsekvenser af gældende Corona-restriktioner.
De nugældende restriktioner er p.t. forlænget til 5.04.21.
Ref.: der afventes ny udmelding fra Regeringen forventet 25.03.
7. Organisatoriske forhold.
a. Stillingsopslaget vedr. daglig leder godkendtes på bestyrelsens møde
den 2. februar. Der træffes evt. beslutning om plan for ansættelsesprocedure.
Ref.: afventer mulighed for at kunne gennemføre fysiske ansættelsessamtaler.
b. Generalforsamling 2020: Der må konstateres, at generalforsamling 2020
ikke har været muligt at gennemføre og derfor betragtes som aflyst.
Ref.: taget til efterretning.
c. Generalforsamling 2021: Evt. fastsættelse af generalforsamlingen drøftes.
Der foreslås, at der fastsættes en dato ultimo maj jf. vedtægterne med
det forbehold, at Corona-restriktionerne kan gøre det nødvendigt at udskyde generalforsamlingen.
Ref.: bestyrelsen vedtog, at der indkaldes til generalforsamling den 17.
maj kl. 19. Er det muligt at gennemføre generalforsamlingen, planlægges
den på næste bestyrelsesmøde.
8. Oprettelse af Åben Café i Frivilligcentret.
Christina Lykke Eriksen foreslår inspireret af Frederikshavn Kommunes Udsatteråd, at Frivilligcentret indfører Åben Cafe torsdage i åbningstiden.
Bestyrelsen bemyndigede Fie og John til at træffe beslutning efter drøftelse
med Christina. Til orientering.
Ref.: Der godkendtes, at Udsatterådet inviterer til café tirsdage kl. 10 – 12, når
forsamlingsreglerne gør det muligt.

9. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse afholder virtuel generalforsamling 22.
marts, få tilmeldte. Landsindsamling 2021 afholdes i kombination mellem virtuelt og fysisk. Der oprettes virtuelle indsamlingsspots.
På landsplan gennemføres der administrative besparelser, mens aktiviteter søges fastholdt.
Christina Lykke Eriksen: Meget lidt aktivitet i Kommunen udover drift. Den
kommunale valgkamp er i opstart.
Inger Ejstrud: Røde Kors har genåbnet sin butik i Sæby med 50% rabatter.
Besøgstjenesten er reduceret. Nørklerne mødes igen. Årets ferielejr planlægges til afholdelse 27. – 29. august. Generalforsamling 2021 er udskudt.
Jytte Schaltz: Der er afholdt virtuel generalforsamling i Hjerteforeningen. Der
var ikke muligt at vælge en bestyrelse. I stedet er der nedsat et aktivitetsudvalg.
Jytte kører økonomien indtil videre.
Kirsten Schou: Alt er lukket ned i Ældresagen.
Steen Jensen: Der er afholdt møde 11. marts i FUF. Generalforsamlingen
2020 blev aflyst, hvorfor alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Der udsendes
nyhedsbreve. Planlægning af Frivilligheds- og foreningsfestivalen fylder meget i
FUF.
Steen Jørgensen: Generalforsamlingen i Diabetesforeningen er udskudt til
2022. Der har været afholdt møde i det regionale udvalg, hvor Steen er medlem. Sommerudflugt 2021 er udsat til september. Cykelholdene starter 5. april.
10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: blev fastsat til 20. april kl. 08.30 – 10.30.
11. Eventuelt.
Ref.: Fie, Inger, Margit og John deltager i Frises generalforsamling lørdag den
20. marts.
Bilag.
Pkt. 2: Årsregnskab 2020 udarbejdet af BDO.
Pkt. 3: Regnskabsopfølgning.
Pkt. 4: ”Plus 1 koncerter mod ensomhed”.
”Mødereferat af 22. februar”.
Pkt. 5: ”Overordnet foreløbigt program”.

Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

