Frederikshavn, den 9. september 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Torsdag den 9. september 2021 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Christina Lykke Eriksen, Henrik Carlsen, Inger Ejstrud, Jytte
Schaltz, Kirsten Schou, Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud:
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen til første møde efter generalforsamlingen og velkomst
til nyt bestyrelsesmedlem Henrik Carlsen.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
”Regnskabsopfølgning af 1.september” eftersendes.
Ref.: opfølgningen tages til efterretning.
3. Orientering ved den daglige leder.
a. Status vedr. Frivilligheds- og foreningsfestivalen.
Ref.: Henrik orienterede bredt om aktiviteterne inkl. møder og foredrag.
Desværre er der p.t. få tilmeldinger, også til afslutningsfesten. Der har været
fin annoncering og omtale i Lokalaviserne. Budgettet ligger på 600.000 kr.
på grund af gode sponsorater og fondsbevillinger. 9 medlemmer af Frivilligcentret har tilmeldt aktiviteter.
b. Møde med Boblberg 8.09.
Ref.: Fie og John orienterede. Der er p.t. 2900 i Frederikshavn Kommune, der har oprettet en profil. Frivilligcentret har en opgave med at
lancere Boblberg hos medlemmerne og i lokalpressen.
Der overvejes, om det er relevant at opbygge en foreningsguide. I stedet
ønsker vi at guide til eksisterende guider, som eksempel www.fritid.frederikshavn.dk.
Arbejdsgruppe til udarbejdelse af oversigt: Fie, Henrik og John.
c. Status vedr. opgaver vedhæftet.

Ref.: taget til efterretning.
4. Opfølgning på den ordinære generalforsamling 16. august 2021.
a. Generel evaluering af generalforsamlingen.
Ref.: der var generel tilfredshed med afviklingen. Stor ros til dirigenten.
Desværre var der lille tilslutning fra medlemmerne.
b. ”Frivilligcentrets venner”: De nye vedtægter § 3, stk. 1 giver mulighed for
at optage enkeltmedlemmer i Frivilligcentrets venner.
Der tages beslutning om stiftelse.
Ref.: Der tages p.t. ikke initiativ.
c. Drøftelsen af evt. kontingent.
Ref.: drøftet. Der tages ikke initiativ til at stille forslag på næste generalforsamling.
d. Konstituering af bestyrelsen. Der vælges formand, næstformand og kasserer.
Ref.: som formand er valgt Fie Mølholt, som næstformand valgtes Inger
Ejstrud og som kasserer Henrik Carlsen.
e. Bestyrelsessuppleanter: Bestyrelsen har mandat til at supplere, da der
kun valgtes en førstesuppleant.
Ref.: genoptages på næste møde. Der besluttedes, at suppleanterne
indbydes til bestyrelsesmøderne og, at dagsordener og referater udsendes til dem.
f. Underskrift på de nye vedtægter og den godkendte strategiplan.
Ref.: dokumenterne blev underskrevet af hele bestyrelsen.
g. Opfordringer fremsat under evt.:
i. Medlemsarrangement om oprettelse af CVR.
Ref.: der besluttedes at tilbyde medlemmer, der ikke har CVRnummer, at få hjælp til at oprette dette hvis ønsket. Der arrangeres et møde om § 18 i februar 2022.
ii. Udsmykning af væg i det store mødelokale med medlemsbidrag.
Ref.: drøftet, men p.t. ikke aktuelt. Der tages løbende stilling til
udsmykning.
5. Organisatoriske forhold.
Ref.: vi er i normal drift vedr. udlån og fremmøde.
6. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse har afholdt HPV-uge. Også arrangement
under festivalen fredag den 17.09. Foredrag med Charlotte Bøving 27.09. Annonceres 15.09. Tirsdag 14.09. opstartes nyt Qui Gong og joga hold. Der planlægges et hold kronikergolf med deltagelse af 14 personer i samarbejde med

Hjerteforeningen og Diabetesforeningen samt Frivilligcentret med start i uge 39.
Christina Lykke Eriksen: budgetforhandlingerne er gået i gang. Der tages
bl.a. stilling til tilskudsordningens 25 års regel. Der er en bevillingsreserve på 15
mio. kr.
Henrik Carlsen: FUF har valgt ny bestyrelse med større repræsentation af
unge. Den nye bestyrelse fremlægger arbejds- og visionsplan til næste generalforsamling. Det store tema er det politiske udspil om nyt Folkeoplysningsudvalg
og reduktion af paraplyorganisationernes politiske indflydelse til skade for brugerdemokratiet.
Inger Ejstrud: Røde Kors afviklede et succesfyldt arrangement i sidste weekend i august med 65 deltagende flygtninge og deltagelse af Cirkus Tordenskrald. Der arrangeres julefest og der deltages i Hele verden i Frederikshavn.
Der er normal drift i butikken, der har tilgang af 7 frivillige.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen ligger stadig underdrejet. Der er ansat en områdekonsulent. og der planlægges ekstraordinær generalforsamling med valg af
bestyrelse. Gågruppen fungerer stadig.
Kirsten Schou: Tur til Stockholm gennemført med 50 deltagere. I generalforsamlingen deltog 81 personer. Der samarbejdes med Sognehuset om bekæmpelse af ensomhed. Tur til Farsø er planlagt om nutidens museum.
Steen Jørgensen: udflugt til Lille Vildmose aflystes på grund af lille tilslutning.
7. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: 11. oktober kl. 08.30 – 10.30.
8. Eventuelt.
Ref.: intet til referat.

Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

