
 
 

             FrivilligAalborg – En del af DRC Dansk Flygtningehjælp, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

 

                       Web: www.flygtningaalborg.dk Mail: frivilligaalborg@flygtningaalborg.dk 

 Vodskov den 11. september 2022 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligAalborg onsdag den 7. september 2022 

Kl. 15.00 til 17.00, lokale 2, Hadsundvej 35. 

Afbud fra Lis Hjorth, Sofie Sigsgaard, Hans Rosendahl 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2. Godkendelse af referat - godkendt 

3.  § 18 ansøgning for 2023 – Vi vil forsøge at holde niveauet med henblik på beløbsstørrelse, men det 

er nødvendigt at hæve beløbene til de enkelte aktiviteter, bla. grundet prisstigninger. Vi bestræber 

os på ikke at lave mere end en større aktivitet hver måned. 

4. Internt årsmøde med Lone Tinor-Centi på besøg – Det vil vi gerne – Birthe arbejder videre med et 

forslag. 

5. Cykelskolen – 12 ordinære deltagere samt en ’overlever’ fra sidste kursus. Indtil videre fungerer det 

bare. 

6.  Evaluering af Razan Haugaard 20/8 – Vi må erkende, at vi ikke skal lave den slags arrangementer i 

august, da for mange stadig er på ferie. Ellers super arrangement, som mange flere kunne have fået 

glæde af. 

7.  Evaluering af Spis sammen 6/9 – Drøftelserne gik også ind i pkt. 14., så det besluttedes at lægge 

disse to sammen. En lidt anderledes Spis Sammen, hvor vi manglede en del af vores kurdiske 

deltagere, men det var en god aften på trods af meget lidt medbragt mad. Mange har fortsat ikke 

forstået konceptet. 

8. Der var også denne aften meget få frivillige – et problem, som også gør sig gældende i cafeen For 

måske at gøre det lidt mere overkommeligt for de frivillige, beslutter vi at fastsætte cafetiden til 15 

til 18 både tirsdag og torsdag. Winnie kontakter de frivillige for at høre, hvad de kan binde sig til 

fremover. 

9.  Markedsdag 10/9 – Al planlægning er ok, vi køber ind til 100 deltagere. 

10.  Kefa Abu Ras 24/9 – det ser ud til at være på skinner med god deltagelse, de frivillige møder ind kl. 

11.30. 

11.  Legelørdag 15/10 – Birthe har hyret et trylleshow med klovnen Happy. 

12. Møde Kontaktpersoner 27/10 – her skal frivilligpolitikken forelægges. 

13. Mor/barn lørdag 29/10 – droppes både nu og på §18-ansøgning. 
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14.  Ny SoMe-frivillig (SoMe = Social Media) Birthe arbejder sammen med en ny frivillig om at øge 

synligheden af vores tilbud på de sociale medier. 

15.  Café Smukke Kulturer – behandlet under pkt. 7. 

16. Bestyrelsesreferater på hjemmesiden – det synes vi er helt fint, og de forventes placeret under 

’Bestyrelsen’ eller 'Om os' på vores hjemmeside. Birthe tager kontakt til vores webmaster. 

17. Eventuelt – Vi udsender nyhedsbrev sidst på efteråret – Vi deltager i arrangementet March mod 

ensomhed den 21. september (Winnie) med henblik på måske at kunne hverve nye frivillige – Vi har 

fået en henvendelse fra DFUNK med henblik på mere samarbejde. Vi har svaret og foreslået et 

møde hos os tirsdag den 13. ds, men ikke fået noget svar – ny studentermedarbejder hos 

regionskonsulenten vil gerne hjælpe. Vi inviterer hende til at besøge os. 

18. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5. oktober kl. 15 til 17. Her skal vi bl.a. drøfte, hvad vi vil med 

generalforsamlingen. 
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