Frederikshavn, den 23. september 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Mandag den 11. oktober 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.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
”Regnskabsopfølgning af 1.oktober” eftersendes.
Ref.: Taget til efterretning.
3. Orientering ved den daglige leder.
a. Orientering om evaluering af Frivilligheds- og foreningsfestivalen.
Ref.: Det er lykkedes at synliggøre den frivillige verden og vise påskønnelse af de frivilliges arbejde. 13 af Frivilligcentrets medlemmer deltog
med aktiviteter.
Koordineringen med kommunen kan forbedres. Ved en gentagelse skønnes det vigtigt at ansætte en lønnet koordinator.
b. Møde om Boblberg-møde med kommunen 5.10.
Ref.: Fie og John deltog i mødet, hvor der drøftedes lancering af Boblberg. Desuden drøftedes tekniske detaljer, bl.a. etablering af grupper. Vi
ønsker at afholde fyraftensmøder i Sæby, Frederikshavn og Skagen,
gerne med deltagelse af Boblberg. John kontakter Boblberg.
c. Kom videre Mand: der ser ud til, at der kan oprettes et nyt hold efter uge
42.
Ref.: Der mangler stadig et par deltagere. Det samme gælder Kom videre Kvinde.

d. Invitation vedr. kommunalt projekt. Nærmere beskrivelse modtages fra
kommunen i nærmeste fremtid.
Ref.: Informationer endnu ikke modtaget. Punktet tages op igen.
e. Status vedr. opgaver vedhæftet.
Ref.: taget til efterretning. Der er enighed om at nedprioritere ønsket om
teleslyngeanlæg p.t.
4. Drøftelse af strategi for Trigon-donationen pr. 08. oktober 2021.
Der drøftes mulige indsatsområder og målgrupper.
Ref.: Bestyrelsen vedtog det vedhæftede projektdokument. Punktet genoptages
på næste møde, hvor det videre arbejde planlægges.
5. Opfølgning på den ordinære generalforsamling 16. august 2021.
a. Bestyrelsessuppleanter: Bestyrelsen har mandat til at supplere, da der
kun valgtes en førstesuppleant. Punktet genoptages fra mødet 9.09.
Ref.: medlemmerne orienteres om muligheden for at foreslå kandidat til
2. suppleantposten.
6. Organisatoriske forhold.
a. Udvalget vedr. oversigt over eksisterende guider vedr. frivillige foreninger. Orientering ved udvalgets medlemmer Fie, Henrik og John.
Ref.: der besluttedes ikke at etablere en ny platform, men der ønskedes
at synliggøre eksisterende platforme via vores hjemmeside.
b. Planlægning af procedure for ansættelse af ny leder pr. 1. april 2022.
Der vedtages tidsplan, procedure og nedsættelse af ansættelsesudvalg.
Stillingsopslaget vedhæftet.
Ref.: stillingen opslås primo januar 2022 med ansøgningsfrist 24. januar
kl. 12. Stillingen opslås i lokalaviserne, jobnet.dk, hjemmesiden og Facebook. Bestyrelsen udvælger ansøgere den 28. januar kl. 8.30 til ansættelsessamtale, der afholdes i uge 6.
7. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse: lyserød lørdag er afsluttet med et resultat
på knap 30.000 kr. Næste projekt valgmøde 4.11. med børn som pårørende
som tema.
Christina Lykke Eriksen: intet til referat.
Henrik Carlsen: FUF afholder valgmøder sammen med Idrætssamvirket 1. 2.
og 3.11. Der forventes større fokus på børn og Unge i den kommende periode.
Inger Ejstrud: onsdag afholder Røde Kors Sæby koncert med Richard Ragnwald. 30. oktober udflugt til Oceanariet i Hirtshals. Julefest for flygtninge 20.11.
Udflugt for kvinder til Bazar Vest 13.11. Ønsker, at julehjælp koordineres.
Jytte Schaltz: mandag uge 8 får Hjerteforeningens arbejdsgruppe besøg fra
landsorganisationen for at tilrettelægge det fremtidige arbejde.
Kirsten Schou: Ældresagen Skagen har sammen med Sognehuset Skagen
fået bevilling til at afholde møder til rekruttering af besøgsvenner. 9.11. afholdes
spis-sammen arrangement.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningen afholder bestyrelsesmøde 13.11. 21.11.
afholdes juleafslutning. Generalforsamling 8.2.22.
8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: 8. december kl. 10.30 med efterfølgende frokost.

9. Eventuelt.
Ref.: Intet til referat.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

