Frederikshavn, den 12. januar 2022.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Henrik Carlsen, Inger Ejstrud, Kirsten Schou, Steen Jørgensen, John Hansen.
Afbud: Jytte Schaltz.
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Fie bød velkommen og kommenterede Corona-situationen.
2. Budget- og regnskabsopfølgning.
Ref.: taget til efterretning. Udkast til korrigeret budget 2022 er udsendt. Steen
opfordrer til, at vi kontakter Vesterport vedr. drøftelse af samarbejde. Tilskuddet
fra Frederikshavn Kommune er modtaget.
3. Orientering ved den daglige leder.
Ref.: Der er sendt ansøgning til Vellivforeningen om støtte til Kom Videre
Kvinde og Kom Videre Mand. Brugen af Huset er på vej til normalisering.
4. Opslag af stillingen som daglig leder.
Der orienteres om status vedr. modtagne ansøgninger.
Ref.: Der er pt. 7 ansøgere. Fie foreslog, at hun og John udarbejder en ”kortliste” til vurdering af ansøgere til samtale, hvilket godkendtes.
5. Henvendelse fra Foreningen Jordforbindelsen.
Henvendelsen er modtaget den 3. januar og videresendt bestyrelsen til orientering. Foreningen opfordrer til samarbejde som beskrevet i henvendelsen.
Ref.: Jordforbindelsen inviteres til et afklarende møde med bestyrelsen med
henblik på et evt. samarbejde og medlemskab.

6. Udpegning af medlem og suppleant til Udsatterådet.
Center for Handicap og Psykiatri anmoder Frivilligcentret og Psykiatrisamvirket
om at udpege medlem og suppleant.
Ref.: Bestyrelsen besluttede at efterlyse kandidater hos relevante foreninger.
7. Organisatoriske forhold.
a. Orienteringsmøde om Trigonfonden 20. januar.
Formanden foreslår, at mødet udsættes til februar efter afklaring af fremtidige restriktioner.
Ref.: på grund af gældende restriktioner udsættes mødet. Ny dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
b. Indkaldelse af suppleant.
Ref.: Bestyrelsen besluttede at indkalde Alice Christiansen som andensuppleant. Fra næste ordinære bestyrelsesmøde inviteres suppleanterne
til at deltage.
8. Bordet rundt.
Fie Mølholt: indtil videre er alle aktiviteter i kræftens Bekæmpelse aflyst og forventes genoptaget i februar. Landsindsamling afholdes 3. april.
Henrik Carlsen: Kommunen afholder 3 orienteringsmøder om Sommercamp
baseret på lokale foreningers tilbud og aktiviteter. FUF afholder informationsmøde om Spejdernes lejr 2022. FUF-pulje tilskud til foreningsaktiviteter nedlægges fra 2022 på grund af reduktion i kommunalt tilskud.
Inger Ejstrud: Nørkleriet og Nørklerne har genoptaget aktiviteterne. cafeen i
Sæby genoptages fra 16. januar med krav om test. Røde Kors Netværk Nord
afholder møde i Hjallerup Kulturcenter 5. februar med deltagelse af generalsekretæren. Generalforsamling er planlagt til 15. marts.
Kirsten Schou: Alle aktiviteter i Ældresagen er aflyst. Generalforsamling 8.
marts.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningens møder afholdes digitalt. Flere arrangementer aflyst. 20. januar offentligt møde i Manegen Sæby med Annette Sams
om sukker. Generalforsamling planlagt 8. februar med deltagelse af landsformanden, udskydes sandsynligvis. Regionsudvalget udskyder møde 23. januar
og afholder møde med den nye regionsformand.
9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: Bestyrelsesmødet afholdes 1. marts kl. 8.30 – 10.30. Generalforsamling
afholdes den 18. maj i Rådhuscentret.
10. Eventuelt.
Ref.: regnskab fra Frivilligheds- og foreningsfestivalen i uge 37 eftersendes til
orientering. Artiklen med omtale af Boblberg var en fin artikel med god udbredelse i medierne.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

