Frederikshavn, den 15. juni 2022.
Til Centerbestyrelsen.
Der udsendes hermed referat fra bestyrelsesmødet i Frivilligcenter Frederikshavn.
Onsdag den 15. juni 2022 kl. 13.00 – 15.00 i De Frivilliges Hus, Danmarksgade
12, 9900 Frederikshavn.
Deltagere: John Hansen, Fie Mølholt, Inger Ejstrud, Jytte Schaltz, Kirsten Schou,
Steen Jørgensen, Henrik Hugo Pedersen, Lillian Andreasen (suppl.), Mette Byrgesen
Jensen.
Afbud: Suppleant Alice Christiansen
Med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden.
Ref.: Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af dagsorden
Ref.: Bestyrelsen godkendte forslag til ny dagsorden, hvor vi undlader punktet
”Rundt om bordet.”

3. Godkendelse af referat
Ref.: Referat fra seneste bestyrelsesmøde samt generalforsamling blev godkendt. I forhold til generalforsamlingen, så vil bestyrelsen gerne orienteres om
beretningen inden generalforsamling, enten på et formøde eller per mail til kommentarer.

4. Orientering ved den daglige leder
Der er udsendt skriftlig status til bestyrelsen per 14. juni 2022.
Ref.: Det blev vedtaget, at medlemmer nu kun kan booke lokale for et kvartal
ad gangen. Huset primære medlemmer er sygdomsbekæmpende-, humanitære
og sociale organisationer, andre foreninger er velkomne som medlemmer, men
skal fra godkendes af bestyrelsen.

5. Budget- og regnskabsopfølgning
Ref.: Der arbejdes på at gennemgå budgettet 2022 med tættekam, og der skal
tages højde for bl.a. stigning på driftsudgifterne (varme, el og vand). Der fremlægges nyt budget på næste bestyrelsesmøde til august.

6. Trigonfondens donation
Ref.: Et forslag til ansøgningsskema vedr. Trigon Fondens donations blev drøftet og bliver tilrettet i forhold til bestyrelsens skriftlige tilbagemelding, og derefter
udsendt til relevante medlemsforeninger – enten patientforeninger eller foreninger, der arbejder med sociale indsatser.
7. Eventuelt
Herunder samarbejdsbørs den 18. august 2022 .
Ref.: Der bliver afholdt en messe, ”Samarbejdsbørsen”, her i huset for foreninger og diverse kommunale enheder, der arbejder med/interesserer sig for socialt udsatte og sårbare borgere i Frederikshavn Kommune”. Hver forening/enhed, der ønsker det, har en stand, så de kan gå rundt og lære om hinandens
initiativer, få mulighed for samarbejde på tværs, blive bedre til at henvise til hinandens aktiviteter etc. Messen afholdes torsdag den 18. august fra kl. 14.30 til
17.00. Invitation sendes ud i næste uge til relevante foreninger og enheder i
kommunen.
Frivilligcenter Frederikshavn afholder i efteråret i et samarbejde med kommunen et arrangement, hvor foreninger kan blive klogere på ansøgning §18 møde.
Medlemmerne hører nærmere om dette efter sommerferien.

8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ref.: Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag den 10. august 2022, kl. 13.-15

John Hansen – bestyrelsesformand.

