Frederikshavn, den 26. april 2022.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 08.30 – 10.30 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou, Steen Jørgensen,
Mette Byrgesen Jensen, John Hansen.
Afbud: Henrik Carlsen, ankom kort inden mødet blev afsluttet, Henrik Hugo Pedersen
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Formanden bød velkommen.
Der blev foreslået et ekstra punkt på dagsordenen vedr. bevillingen fra Trigonfonden, punkt 7a. Bestyrelsen accepterede dette.

2. Årsregnskab 2021.
Årsregnskab ved BDO er underskrevet og fremsendes til Socialstyrelsen senest
30. april.
Ref.: Det er godkendt og underskrevet og indsendes d.d.

3. Budget- og regnskabsopfølgning.
Næste budgetopfølgning udarbejdes pr. 28.04 og fremsendes efterfølgende.
Ref.: Daglig leder udarbejder pr. 30.4. og sender til bestyrelsen.

4. Målopfyldelse vedr. strategiplanen til Socialstyrelsen.
Målopfyldelsen forelægges til godkendelse inden indsendelse senest 30. april.
Ref.: Godkendt med enkelte rettelser og indsendt til Socialstyrelsen d.d.

5. Orientering ved den daglige leder.
Ref.: Daglig leder redegjorde for den første måneds arbejde. Det blev besluttet,
at der fremover udarbejdes en skriftlig orientering, der udsendes sammen med
indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøderne.
a. Der har været møde med Anne Sofie Blix Nielsen, Kirkens Korshær, om en samarbejdsbørs i august for frivillige organisationer, der arbejder med socialt udsatte grupper. Samarbejdsbørsen skal foregå her i huset, hvor organisationerne
hver har en stand og kan få indblik i, hvad de andre organisationer laver og arbejder med. Der er stor tilslutning til ideen fra relevante centerledere i kommunen.
b. Der har været møde med fire medarbejdere fra kommunen, der er ansat som
Brobyggere i etårige projektstillinger til at nytænke, hvordan kommunen kan
skabe rammer for frivilligt arbejde fx på plejecentrene. Den daglige leder er inviteret til at deltage i en følgegruppe vedr. projektet.
c. I samarbejde med tre ukrainske tolke er der lavet et foreløbigt program for de
ukrainske flygtninge, der kan foregå i Frivilligcenter Frederikshavn. Huset har
foreløbig booket det store lokale i stuen hver tirsdag og torsdag fra kl. 11.0014.00 til brug for aktiviteter til ukrainske flygtningen. Vi faciliterer ikke, men stiller lokale og kaffe til rådighed.
d. Vi har haft besøg af 8 elever fra Sosu Nord og deres lærer Torben Bo Martens
Christensen, samt formand Bjarne Albertsen og daglig leder, Søren Vestergaard Pedersen fra Rådhuscentret Frederikshavn. Eleverne skulle høre lidt om
frivilligt arbejde og husets funktion, samt Rådhuscentrets aktiviteter og brug af
frivillige. Mødet blev afsluttet med besøg i Rådhuscentret.
6. Revision af Strategiplan 2020 – 2024.
Inden generalforsamlingen 2023 udarbejdes en ny strategiplan.
Ref.: Bestyrelsen tilslutter sig forslaget
7. Organisatoriske forhold.
Endelig fastsættelse af dato for generalforsamling 2022.
Ref.: Det blev besluttet, at generalforsamlingen bliver den 23.05. kl. 19.00 i
Rådhuscentret Frederikshavn. Generalforsamlingen blev planlagt på bestyrelsesmødet. Dagsorden udsendes til medlemmerne i henhold til vedtægterne, senest 14 dage før afholdelse.
7.a. Trigonfonden
Ref.: Daglig leder udarbejder et ansøgningsskema, der udsendes til relevante
foreninger i henhold til Trigonfondens formål. Det blev besluttet, at ansøgningen
skal være til et konkret og lokalt projekt. Det er muligt at indsende ansøgninger
løbende.
Der nedsættes et udvalg bestående af daglig leder, formand og næstformand,
der gennemgår de indsendte ansøgninger og indstiller til bestyrelsen. Den endelige beslutning træffes af bestyrelsen.

8. Bordet rundt.
Fie Mølholt:
KB har afholdt generalforsamling med mange fremmødte. Der blev valgt et bestyrelsesmedlem fra Skagen, så bestyrelsen nu repræsenterer hele kommunen.
Planlægning af Stafet for Livet er i fuld gang. Det bliver afholdt på Knivholt sidste weekend i august. Vigtigheden af netværk: Fies kontakt til bokseklubben
Pugilist, på foranledning af Steen Jørgensen, har resulteret i, at der uddannes
trænere til specifikt at køre boksning for mennesker ramt af Parkinson. Tre trænere har allerede taget det første kursus, og der er to kurser mere.
Henrik Carlsen:
Meget optaget af frivilligt arbejde i forhold til flygtninge fra Ukraine. Der er pt. ca.
200 i kommunen. Der ankommer 50 mere i næste uge. Information om tiltag
vedlagt som Bilag 1.
Henrik Hugo Pedersen:
Inger Ejstrud:
Der har været generalforsamling for Røde Kors i Sæby. Inger har trukket sig og
Inge Carlè blev valgt til formand. Inger og Inge kører parløb et stykke tid. Inger
er desuden aktivitetsleder for flygtninge i Sæby. Der er Lektiecafe om torsdagen, familiecafe om mandagen. Der er lige nu mulighed for at få udleveret en
gavecheck på 200 kr. i Røde Kors butikken. Hver onsdag aften er der tilmeldt
50 damer +18 år til samvær og bevægelse. Der er i alt 150 frivillige tilknyttet
Røde Kors i Sæby. Der planlægges en familielejr i Lyngså, med 80-90 deltagere og 10 frivillige.
Jytte Schaltz:
Hjerteforeningen kører i øjeblikket som et aktivitetsudvalg med tæt kontakt til
områdekonsulenten. De samarbejder med andre organisation, har en aktiv
gågruppe, og henviser til andre patientorganisationer, indtil de får en bestyrelse.
Kirsten Schou:
Ældresagen Skagen har haft 180 deltagere, ensomme eller sårbare ældre, på
Color Hotel Skagen til spisning vha. penge modtaget fra Socialstyrelsen. Der er
et spis-sammen arrangement d.d. med 73 tilmeldte. Busturen torsdag den 28.
april til Fårup Skovhus er helt fyldt op.
Steen Jørgensen:
Den 5. april blev der afholdt et foredrag med en overlæge fra Hjørring, hvilket
var arrangeret i samarbejde mellem Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.
Den 11. juni bliver der arrangeret en bustur for medlemmerne til Ørnereservatet, hvor der er søgt op til 10.000 kr. fra staten, så det kan blive gratis for medlemmer. Der er taget kontakt til golfklubben Frederikshavn via hovedorganisationen, og Steen skal tale med dem i den kommende uge.

9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: Bestyrelsesmøde foreslået til den 18. maj kl. 8.30, hvis der foreligger indkomne forslag til generalforsamlingen.

10. Eventuelt.
Ref.: John Hansen deltog i Plus 1 koncert onsdag den 20. april. Her blev han
personlig takket for at have været med til at udbrede kendskabet til arrangementerne. Plus 1 koncerterne i Frederikshavn har hver gang rigtig mange deltagere.
Fie takkede John Hansen for hans tid som daglig leder i Frivilligcenter Frederikshavn.

Fie Mølholt – bestyrelsesformand.

