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Referat af bestyrelsesmøde i 

FrivilligAalborg 
Tidspunkt: onsdag den 5. oktober 2022, kl. 15.00 til 17.00 

Sted: De Frivilliges Hus, lokale 3, Hadsundvej 35 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af ”Rollemodelsarrangement for jobklubben” som et nyt punkt 12 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Forslag fra Stephanie – bilag 

Der besluttes, at grundet den korte varsel er det ikke muligt for foreningen at indgå i projektet. Dog 

vil bestyrelsen forslå Stephanie at afholde konceptet en gang i det nye år.  

Sinne kontakter Stephanie for at snakke om alternative samarbejdsmuligheder. 

4. Evaluering af arrangementet med Kefa Abu Ras 

Stor tilfredshed og godt med fremmøde af Sawa Kvindeforening. Der ønskes lignende 

arrangementer i det kommende år. 

5. Evaluering af Spis sammen 4. oktober + caféen 

Der er for få frivillige at trække på, hvilket resulterer i et omfattende planlægningsarbejde. Det 

foreslås derfor at indsætte en ny annonce til søgning af nye frivillige.  

De frivillige skal blive bedre til at bede om hjælp fra brugerne. 

Sinne formidler et forslag af Hanne fra Job og Integration vedrørende et oplæg om, hvordan man 

kan spare på sin energi. Dette arrangement vil blive gennemført en torsdag som forlængelse af 

caféen. Sinne arbejder videre med dette.  

Sofie laver en A4 -plakat med ”lektiecafe, medborgerhjælp og jobklub tirs. og tors. kl. 15-18”, så 

brugerne kan se vores tilbud, når de kommer op ad trappen. 

6. Legelørdag 15. oktober 

Birthe beretter om mangel på frivillige i henhold til klargøring, det kreative værksted og lege-

tanter. 

De i bestyrelsen, som kan deltage i arrangementet, sender en mail til Birthe. 
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Anne-Sofie har tilbudt at hjælpe med legelørdage i det næste år.  

Dette fører til en dialog om, hvorvidt det er den samlede bestyrelse, som er ansvarlig for 

foreningens arrangementer, eller om det uddelegeres til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Derfor 

foreslås en forventningsafstemning, når den nye bestyrelse afholder det konstituerende møde. 

7. Årsmøde i Kolding 8.-9. oktober 

Birthe beretter, at foreningen får sikker mail til de frivillige, som har behov for dette. 

Bestyrelsen har ikke noget, som skal tages op til årsmødet. 

8. § 18 ansøgningen for 2023 

Birthe gennemgår ansøgningen, hvor der som noget nyt indgår en sektion om social 

bæredygtighed samt de ukrainske flygtninge, hvortil der vurderes, at der ikke er behov for særlige 

tiltag, da de indgår sammen med vores øvrige brugere.  

Birthe beretter yderligere, at ansøgningssummen for nogle af aktiviteterne er hævet grundet de 

generelle øgede udgifter.  

Winnie foreslår, at bestyrelsen udskriver ansøgningen, så alle kan have den med 

bestyrelsesmøderne. 

9. Restmidler for 2022 - anvendelse? 

Restmidler for bestyrelsesmøder anvendes til en julefrokost i bestyrelsen. 

Anvendelsen af restmidlerne for jobklubben beskrives i punkt 12. Det besluttes yderligere, at 

foreningen i første omgang benytter bibliotekets printer, så der dermed ingen ny printer skal 

indkøbes for restmidlerne. Det betyder, at der på næste bestyrelsesmøde skal indgå et punkt om, 

hvordan udgifterne for udskrift håndteres. 

FIF, Haraldslund og Hovedbiblioteket får hver 500 kr. til at holde juleafslutning. 

10. Generalforsamling 25. januar 2023 

Bestyrelsen opfordres til at gå i tænkeboksen i forhold til spændende arrangementer, som kan 

trække medlemmerne til generalforsamlingen. 

11. Brobyggeruddannelse 

Der opfordres til at komme med uddannelsesmuligheder for vores frivillige. 

 

12. Rollemodelsarrangement i Jobklubben 

Forslag til afholdelse af arrangementet godkendes i bestyrelsen. Arrangementet anslås at koste 

5.000 kr. 
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13. Eventuelt 

Winnie fortæller, at der kom en masse nye ideer til udflugter for netværksvenner under mødet for 

denne aktivitet. 

Nellie besøger caféen tirsdag i efterårsferien. 

14. Næste bestyrelsesmøde onsdag den 2.november kl. 15 til 17 

Flyttes til d. 9. november.  

Fredag d. 2. december (julefrokost på Spiseriet kl. 17.30). 

Forslag om fremover at flytte bestyrelsesmøder til den sidste onsdag i måneden, så de ikke ligger 

lige efter Spis sammen. 

Referent Sofie Sigsgaard. 14. oktober 2022 
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