Frederikshavn, den 8. marts 2022.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Henrik Carlsen, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou,
Steen Jørgensen, Lillian Andreasen, John Hansen.
Afbud: Henrik Hugo Pedersen
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Orientering om besættelse af lederstillingen.
Ref.: Fie bød velkommen og orienterede om ansættelse af Mette Byrgesen
Jensen. Der arrangeres åbent hus fredag formiddag den 1. april kl. 10. Vi har
fået doneret en kørestol.
2. Årsregnskab 2021.
Årsregnskab ved BDO fremlægges til godkendelse med efterfølgende fremsendelse til Socialstyrelsen.
Ref.: Bestyrelsen godkendte årsregnskab og forslaget til opdateret budget.
3. Budget- og regnskabsopfølgning.
Budgetopfølgning pr. 01.03 fremsendes efterfølgende.
Ref.: regnskabsopfølgning pr. 1. marts eftersendes.
4. Orientering ved den daglige leder.
a. Initiativ til afholdelse af ”Samarbejdsbørs vedr. socialt udsatte og sårbare
borgere i Frederikshavn Kommune” med fokus på børn, unge og deres
familier. Initiativet tages i samarbejde med Kirkens Korshærs børne- og
familiearbejde.
Mødereferat fra planlægningsmøde er vedhæftet.
Ref.: Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med projektet i samarbejde med Kommunen.

b. Orienteringsmøde om Trigonfondens donation 30. marts kl. 16.30 –
18.00.
Ref.: tages til efterretning. Relevante foreninger indbydes i forhold til Trigonfondens donation.
c. Orientering om møde med Jordforbindelsen 15.02.
Ref.: Fie orienterede om mødet og Jordforbindelsens aktiviteter. Jordforbindelsen overtager bl.a. Kom Videre Mand i regi Kom Videre Mand
Vendsyssel, hvor mødelederne er frivillige. Vi arbejder vidre med projekt
Rodfæstet.
Fremtiden for Kom Videre Kvinde tages op på et senere tidspunkt.
5. Revision af Strategiplan 2020 – 2024.
Strategiplanen foreslås revideret med henblik på godkendelse på generalforsamlingen 18. maj.
Ref.: den nye leder opfordres til at udarbejde et forslag.
6. Organisatoriske forhold.
Fie, Inger og John deltager i Frises årsmøde den 11. marts og Fie i generalforsamlingen 12. marts.
Ref.: tages til efterretning.
7. Bordet rundt.
Fie Mølholt: Kræftens Bekæmpelse har generalforsamling 14. marts og landsindsamling 3. april med base i Skagen, Frederikshavn og Sæby.
Henrik Carlsen: intet til referat.
Inger Ejstrud: Røde Kors Sæby har fastelavnsfest for flygtningeaktiviteten 12.
marts. 15. marts er der generalforsamling. Kvindeklubben på Hånbækskolen
har ugentlige møder. Egmontfonden kan ansøges om støtte til børns deltagelse
i sports- og andre aktiviteter.
Jytte Schaltz: Hjerteforeningen har generalforsamling 14. marts med deltagelse fra konsulent fra hovedforeningen, som dirigent og vejleder, samt 2 medarbejdere af Sundhedscentret. Den nuværende arbejdsgruppe forventes at
blive erstattes af en bestyrelse. Alternativt som aktivitetsgruppe.
Kirsten Schou: Ældresagen har generalforsamling 8. marts aften. Den 31.
marts arrangement med Bo Young med deltagelse af ca. 150 deltagere. Udflugt
arrangeret i august.
Steen Jørgensen: Diabetesforeningen havde generalforsamling 5. marts for
lokalforeningerne i Region Nordjylland. Generelt svært at engagere til arbejdet.
Generalforsamling her i Huset 10. marts. Steen er genvalgt til Regionsrådet.
8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: 26. april 08.30 – 10.30.
9. Eventuelt.
Ref.: Der ønskes arrangeret et orienteringsmøde med Boblberg for medlemsforeninger afholdt inden 10. maj.
Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

