Frederikshavn, den 28. april 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Onsdag den 28. april 2021 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn (afhængig af forsamlingsreglerne).
Deltagere: Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou, Steen Jensen,
Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud: Christina Lykke Eriksen.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Aktuel ”Regnskabsopfølgning” dateret 15. april eftersendes.
Ref.: budgetopfølgningen fremlagt og godkendt.
3. Orientering ved den daglige leder.
Ref.: normal drift af Huset blev genoptaget den 21. april. Vi afventer tilbud fra
Oticon vedr. teleslynge til det store mødelokale i stueetagen. Herefter søges
fonde. Den 12. maj starter et nyt hold Kom videre Kvinde. Torsdag afholdes et
webinar om Kom videre Kvinde og Kom videre Mand for relevante samarbejdspartnere, hvor underviserne/gruppelederne præsenterer koncept og indhold.
Desuden er der aftalt præsentation af kurserne i Center for Familie. Der indsendes regnskab for Sundhedspuljen for forbruget 2020. Restbeløbet er godkendt
overført til 2021.
4. Frivilligheds- og foreningsfestival.
Fie og John orienterer om status for festivalen.
Ref.: Fie orienterede om planlægningen af festivalen og afslutningsfesten. Vi
har opgaven med at arrangere en foreningsstafet. Foreningerne inviteres hertil
løbende.
Tilmeldingsblanket til aktiviteter og afslutningsfest eftersendes.

5. Vurdering af konsekvenser af gældende Corona-restriktioner.
Der forventes informeret om Regeringens plan for afvikling af forsamlingsreglerne den 21. april. Se evt. www.coronasmitte.dk.
Hel eller delvis genåbning af De frivilliges Hus drøftes.
Ref.: Frivilligcentret holdt åbent fra 21. april. Der er god gang i udlån af lokaler
indenfor de rammer, forsamlings- og afstandsreglerne sætter.
6. Frises generalforsamling den 20. marts.
Fie, Inger, Margit og John deltog. Referat fra generalforsamlingen blev udsendt
via link i Frises nyhedsbrev af 25. marts (videresendt til bestyrelsen 6. april).
Ref.: Fie og John orienterede. Der henvises i øvrigt til Frises referat, der kan
findes på dette link: https://mcusercontent.com/1dc5b149ac6372d78eef14b89/files/1d7a577f-dd39-4aaf-af67e283b209109e/Referat_generalforsamling_20032021.pdf
7. Kommunalbestyrelsesvalget 2021.
Evt. initiativer, lobbyisme m.m., drøftes.
Ref.: Frivilligcentret samarbejder løbende med Frederikshavn Kommune og tager ingen særlige initiativer i forbindelse med kommunalbestyrelsesvalget.
8. Generalforsamling 2021.
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 16. marts at fastsætte generalforsamlingen til den 17. maj kl. 19. Der tages stilling til, om denne dato kan fastholdes.
(Den 21. maj åbnes for bl.a. indendørs og udendørs kulturelle foreningsaktiviteter).
Udateret indkaldelse med bilag eftersendes i næste uge.
Ref.: Forslaget til dagsorden godkendtes. Der vurderes, at generalforsamlingen
ikke kan gennemføres den 17. maj på grund af Corona-situationen. Generalforsamlingen indkaldes til mandag den 16. august kl. 19.00 i Rådhuscentret. Vi
forventer at kunne indkalde 2 personer fra hver medlemsforening.
Indkaldelsen udsendes senest 3 uger før.
9. Bordet rundt.
Fie Mølholt: KB har afholdt generalforsamling via Teams.
Christina Lykke Eriksen: intet til referat.
Inger Ejstrud: Røde Kors Sæby afholder generalforsamling 25. maj. Butikken
er genåbnet. Nørklerne arbejder som normalt. Der afholdes familielejr i sidste
weekend i august. Lektiehjælp og kvindesamværet afventer. De frivillige fik en
julehilsen fra foreningen, da julemødet måtte aflyses.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen afholdt generalforsamling virtuelt 15. marts.
Der kunne ikke vælges en bestyrelse. Der nedsattes et arbejdsudvalg. Jytte
fortsætter indtil videre som kasserer.
Kirsten Schou: lavt aktivitetsniveau. Indsamlede godteposer til uddeling på
plejehjemmene. Ikke generalforsamling endnu. De frivillige fik gavekort til jul.
Steen Jensen: FUF har stort arbejde i forbindelse med foreningsfestivalen. Generalforsamling afventer beslutning i forretningsudvalget.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningen har lavt aktivitetsniveau. 16. september
møde i Nyholmstrand sko. 18.september udflugt til Lille Vildmose. 29. maj Teams møde med Hovedbestyrelse og Regionsudvalg.

10. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: tirsdag den 15. juni kl. 08.30 – 10.30.
11. Eventuelt.
Ref.: intet til referat.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

