Frederikshavn, den 15. juni 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn.
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 og konstaterede, at vi er ved at vende tilbage til normal drift.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Aktuel ”Regnskabsopfølgning” dateret 10. juni eftersendes.
Ref.: tages til efterretning.
3. Orientering ved daglige leder.
a. Teleslyngeanlæg: der er indsendt ansøgning William Demant fonden.
Ref.: der er ikke modtaget svar endnu.
b. Den digitale platform Boblberg: Frederikshavn Kommune har købt adgang til platformen og inviterer Frivilligcentret til samarbejde.
Ref.: Fie informerede om, at kommunen har indgået aftale med Boblberg, der har 2200 ventende brugere. Vi vurderer, at der er tale om en
god kommunikationsplatform, hvor vi ønskes inddraget.
c. De blå mænd: John besøgte sammen med Rasmus Konge Jensen De
blå mænd i Brønderslev for at høste erfaringer.
Ide til ildsjæl efterlyses.
Ref.: John informerede og oplyste, at Fie og han havde møde med 3F
formand Finn Jenne, hvor vi drøftede, hvilke opgaver der kan løses af De
blå mænd uden at påtage sig arbejde, der skal være lønnet. Der efterlyses tovholder, der kan være med til at beskrive projektet.

d. Hemingway- og Blixen-klubber: Ideer til ildsjæle efterlyses.
Ref.: John informerede og efterlyste ideer til ildsjæl. Der udsendes information via Boblberg og foreningerne.
e. Retshjælp: KFUM’s Sociale Arbejde har henvendt sig med forespørgsel,
om vi kan stille lokale til rådighed for der gratis juridiske rådgivning en
gang om ugen (omtalt i Lokalavisen den 19. maj.
Ref.: Der er sagt ja til, at vi stiller lokale til rådighed.
f. Netværkssamarbejde mellem de 7 frivilligcentre i Region Nordjylland.
Ref.: John informerede om samarbejdet, der øges fremover
g. Foreningsguide: Frivilligcenter Rebild har etableret en Foreningsguide,
som Chresten Sloth har gjort opmærksom på. Jeg har aftalt med lederen
Christina Dige Rejkjær, at vi kan besøge Rebild for nærmere introduktion.
Se evt.: Find forening (frivilligcenterrebild.dk)
Ref.: Fie, Inger og John besøger Frivilligcenter Rebild for at blive informeret om opbygning og erfaringer. Efterfølgende træffes beslutning om
evt. etablering, gerne i samarbejde kommunen.
h. Lokaleudlån: statistik for årets første 5 måneder vedhæftet.
Ref.: Vi er tæt på normal drift, besøg og lokaleudlån.
4. Frivilligheds- og foreningsfestival.
Fie og John orienterer om status for festivalen.
Ref.: Orientering ved Fie og John. Der genudsendes information om ugen til
foreningerne. Se evt. www.frivilligfestival.org, hvor programmet kan læses.
5. Vurdering af konsekvenser af gældende Corona-restriktioner.
P.t. gælder, at der skal bæres mundbind stående, at afstand afholdes og, at der
er stikprøvekontrol ved et arrangement om dagen. De sidste restriktioner forventes at blive annulleret i august.
Ref.: på grund af genåbning er vi tilbage i fuld drift. Hygiejneindsatsen fortsættes, f.eks. afspritning og håndsprit.
6. Generalforsamling 2021.
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 28. april at fastsætte generalforsamlingen til den 16. august kl. 19.00 i Rådhuscentret.
Der foreslås, at indkaldelse til generalforsamlingen udsendes mandag den 28.
juni og, at påmindelse udsendes primo august.
Bestyrelsen gennemgår den vedhæftede dagsorden.
Ref.: Fie orienterede om forholdene i Rådhuscentret, hvor generalforsamlingen
afholdes. Dagsordenen blev gennemgået og revideret vedr. bestyrelsens indstillinger,

7. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Cafeen for kræftrehabilitering i FFK genåbner 16.06. Politisk møde
afholdes den 4. november, hvor sorggrupper for børn bliver et tema. Direktør
Jesper Fisker bliver dirigent. Quigong og yoga genoptages. Nyt initiativ: kronikergolf, gerne i samarbejde med Diabetes- og Hjerteforeningen.
Inger Ejstrud: Havde generalforsamling i maj.1. august starter kvindegruppe
på Hånbækskolen. Lektiehjælp genstartes i august. Deltager i Hele Verden i
Frederikshavn. Øvrige aktiviteter er genstartet.
Jytte Schaltz: Haft møde med frivilligkoordinator i København, der støtter aktiviteter og genetablering af bestyrelse. Hjertemotion i Skagen og Frederikshavn i
samarbejde med Benefit er etableret. Gågruppen er i gang. Sommertur gennemføres p.t. ”light”.
Kirsten Schou: Efterlønsklub og Ældresagen i Skagen genstarter i august. Cykelhold fungerer godt, kører tre gange om ugen med 15 – 16 deltagere. Udflugt
til Stockholm i august.
Steen Jensen: orientering om revision af folkeoplysningspolitikken.
Steen Jørgensen: Første fysiske bestyrelsesmøde afholdt 6. maj. På næste
møde planlægges arrangementer for det kommende år. Tur til Lille Vildmose
18.09. og skoarrangement 16.08.
8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Mødet foreslås afholdt tirsdag den 3. august eller onsdag den 4. august med
udsendelse af dagsorden inden sommerferien.
Ref.: 4. august kl. 08.30 – 10.30.
9. Eventuelt.
Ref.: intet til referat.

Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

