Generalforsamling mandag den 23. maj 2022.

Bestyrelsens beretning.
Arbejdet og aktiviteterne i Frivilligcenter Frederikshavn er efter den
sidste nedlukning på grund af coronapandemien nu oppe på normal
aktivitet målt på mødeaktivitet og lokaleudlån.
Frivilligcentrets drift.
Da der viste sig at være behov for en grundlæggende reorganisering af
drift og økonomi valgte bestyrelsen fra 21. oktober 2019 at konstituere
den daværende formand, John Hansen, som daglig leder i et kortere periode. Coronapandemien gjorde dog, at denne periode blev forlænget,
da bestyrelsen ikke mente, at der skulle ansættes en ny daglig leder under de vilkår.
Den daværende næstformand, Fie Mølholt, blev i oktober 2019 konstitueret som formand, og denne konstellation har fungeret indtil udgangen
af april, hvor John Hansen fratrådte sin stilling som daglig leder.
Reorganiseringen og modernisering af driften er nu fuldt gennemført,
og jeg vil hermed takke John Hansen for at have påtaget sig den opgave.
Den 1. april 2022 tiltrådte Mette Byrgesen Jensen som husets nye daglige leder i varig ansættelse.
I slutningen af april mistede vi desværre centrets mangeårige sekretær
Margit Thomsen, der stille sov ind. Margit har i mange år været en stor
del af Frivilligcenter Frederikshavn og det frivillige arbejde i Frederikshavn Kommune generelt.
I sidste uge ansatte vi Karina Kirkegaard, der skal varetage bogholderiet
og ellers være praktisk behjælpelig i huset.
Økonomien er efter gennemførte besparelser stabil med et mindre årligt
overskud. I budget 2021 forventedes et overskud på 36.740 kr. Regnskabet giver et overskud på 27.678 kr., hvilket giver bestyrelsen et råderum
med plads til nye prioriteringer.
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Donation fra Trigonfonden.
Den 31. august 2021 fejrede entreprenørvirksomheden Trigon 75-års jubilæum og Trigonfonden 50-års jubilæum.
Frem for fysiske gaver ønskede man penge til velgørende formål. Der
blev indsamlet 114.000 kr., som Trigonfondens bestyrelse rundede op til
250.000 kr. Det blev besluttet at donere pengene til Frivilligcenter Frederikshavn, idet bestyrelsen mente, at pengene vil komme flest muligt til
glæde, når donationen bliver administreret af Frivilligcentret.
Bestyrelsen her i Frivilligcentret har derfor vedtaget en strategi for,
hvordan pengene bedst muligt anvendes i forhold til Trigonfondens fundats og Frivilligcentrets formål og mål.
Som hovedregel er målgrupperne patientforeninger og foreninger, der
arbejder for udsatte borgere og fremme af sociale indsatser.
Medlemsforeningerne:
Vi har fortsat vækst i antallet af medlemmer og har nu 74 medlemmer.
Projekter:
Som hovedregel er Frivilligcentret ikke projektejere, men tilbyder medlemmerne at medvirke til udformning af projekter, at søge midler til driften og at indgå i arbejds- og følgegrupper.
Vi har i flere år drevet projekterne Kom videre Kvinde og Kom videre
Mand. Vores nye medlem Jordforbindelsen har foreløbig overtaget Kom
videre Mand.
Frederikshavn Kommune:
Vi har et godt samarbejde med kommunen og takker for, at det
kommunale tilskud fra 2021 blev forhøjet med 30.000 kr. og nu er pristalsreguleret.
Vi samarbejder med flere forvaltninger og er repræsenteret i kommunale
udvalg og følgegrupper. P.t. i følgegrupperne til projekterne ”Styrk fællesskabet” og ”Pas på dig selv Mand, der har til formål at modvirke ensomhed. Senest i det fælleskommunale projekt (Hjørring og Frederikshavn) RAV, Rådgivning og Aktivering af yngre Voksne med begyndende
demens. Vores primære opgave er at være kontakt til civilsamfundet.
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Kommunens nye Udsatteråd er etableret og holder sine møder her i Huset. Vi har den glæde at medvirke til udpegning af medlemmer og suppleanter til rådet.
Vi deltager nu årligt i Borgmesterens velkomstarrangement for nye borgere. Det giver os anledning til at præsentere de nye borgere for de tilbud, vi har i Frivilligcentret.
Fremtid:
Vi vurderer, at vi er godt rustet til fremtidens opgaver og udfordringer.
Ambitionerne kan læses i ”Strategiplan 2020/2024”, som blev vedtaget
på generalforsamlingen 2021. Bestyrelsen har besluttet at revidere
strategiplanen og fremlægge den til godkendelse på
generalforsamlingen 2023.
Afrunding:
Jeg ønsker på bestyrelsens vegne at takke for samarbejdet med
medlemmerne og kommunen. Og ikke mindst at takke Trigonfonden,
der stiller Huset til rådighed på særdeles fordelagtige vilkår og ikke
mindst den generøse donation, som vi modtog sidste efterår .

På Bestyrelsens vegne
Formand Fie Mølholt.
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