Frederikshavn, den 8. december 2021.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Mandag den 8. december 2021 kl. 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade 12,
9900 Frederikshavn.
Afsluttes med julefrokost ca. kl. 12.
Deltagere: Fie Mølholt, Henrik Carlsen, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou,
Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud: Christina Lykke Eriksen.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen. Godt at kunne mødes til vores sidste møde.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
”Regnskabsopfølgning af 1. november” eftersendes.
Ref.: Taget til efterretning. Bestyrelsen anerkender det store rationaliseringsarbejde, som administrationen har gennemført. Der kan ikke hentes mere ved rationalisering.
3. Orientering ved den daglige leder.
a. Kom videre Mand: orientering om status.
Ref.: efter et par forberedende møder er der besluttet at starte forløbet
efter nytår. Denne omgang Kom videre Mand finansieres af uforbrugte
projektmidler fra projektet ”Pas på dig selv mand”.
b. Kom videre Kvinde: der opstartes et hold med 13 – 14 deltagere den
11.01. 2022.
Ref.: forløbet starter som planlagt.
c. Vellivforeningen: støtter lokale initiativer, der styrker den mentale sundhed i Danmark. Ansøgningsfrist 12.01.2022.
Ref.: der ansøges om finansiering af Kom videre Kvinde.
d. Status vedr. opgaver eftersendes.

e. Andet.
Ref.: Der udsendes en Nytårshilsen, hvor der orienteres om lancering af
Boblberg samt arrangement vedr. § 18-ansøgninger og orienteringsmøde om Trigonfonden. Der erindres samtidigt om muligheden for rådgivning og vejledning til foreningerne.
4. Drøftelse af strategi for Trigon-donationen pr. 08. oktober 2021.
Pengene er modtaget. Forsat drøftelse af mulige indsatsområder og målgrupper.
Ref.: Medlemmerne orienteres om den vedtagne strategi og opfordres til at
drøfte initiativer, der vil kunne støttes over bevillingen. Der tilbydes vejledning
og dialog i forbindelse med bevilling.
Der planlægges orienterende møde om donationen for medlemmerne af Frivilligcentret den 20. januar kl. 16.30.
5. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse har afholdt valgmøde om børn som pårørende og sorggrupper i skolerne. Der var stor opbakning.
Christina Lykke Eriksen:
Henrik Carlsen: FUF har afholdt vælgermøder i de 3 større byer. Henrik er
kasserer i FUF. Der afholdes møder om et multihus/-center i forbindelse med
Arena Nord. Bestyrelsen ser på repræsentation i Frivilligcentret.
Inger Ejstrud: Samvær og bevægelse midlertidigt lukket på grund af Corona.
Julefest i Manegen er udsat. Øvrige møder er udsat. Butikken kører som planlagt. Der uddeles julehjælp. Juletræer i Sæbys gader uddeles.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen afventer stadig generalforsamling med henblik
på valg af bestyrelse. Jytte er kasserer og arbejdsgruppen fungerer fortsat med
støtte fra hovedforeningen.
Kirsten Schou: Ældresagen i Skagen har afviklet Spis Sammen Danmark med
97 deltagere. Arrangerer Spis sammen månedligt.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningen har afholdt Verdens Diabetesdag 14.11.
hos Meny i Sæby. Der planlægges tilsvarende i Skagen næste år. Der vejledes
i selvtest. Generalforsamling 8. februar med deltagelse af Diabetesforeningens
formand.
6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: 12. januar 2022 kl. 08.30 – 10.30.
7. Eventuelt.
Ref.: intet til referat.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

