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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i 

FrivilligAalborg 
Tidspunkt: onsdag den 9. november 2022, kl. 15.00 til 17.00 

Sted: De Frivilliges Hus lokale 1, Hadsundvej 35 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et nyt punkt 5 ”anvendelse af restmidler” 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Kommende arrangementer: 

a) Kvindefest 

Der er lukket for tilmelding, da antallet af deltagere er 70.  

Der bestilles mad til 65 personer, så madspild mindskes. 

Winnie tager undervisningshæfter med til ”Ret til ligestilling”. 

b) Evaluering Kultur Tours 

Afholdes tirsdag den 15. november 2022, så status følger. 

c) Afslutning cykelskole 

Afvikles den 21. november. Sofie laver diplomer til deltagerne. Deltagerne 

bliver testet i cykling og teori. Knud, som er politimand, administrer den 

teoretiske del af prøven og overrækker diplomerne til deltagerne. 

d) Energisparemøde 

Indtræffer den 24. november i café-tiden. Invitationen sendes ud til 

Sprogcentret (Birthe), Job og Integration (Sinne), Cykelskolen (Sinne), 

Mailchimp (Birthe), Facebook (Birthe), til medlemmerne (Birthe) og printede 

udgaver uddeles i caféen (Winnie). 

Sofie laver begivenhedsbillede og tekst til arrangementet.  

Winnie og Lene sørger for forplejning. 

e) Kvinder fortæller 

Mad bestilles fra ”Hos Elia”. 

Der er mulighed for børnepasning. 

Ninni fra De Frivilliges Hus har takket ja til at være ordstyrer under 

arrangementet.  

Sofie køber gavekurv til oplægsholderne. 

Birthe sender invitationen til dette ud sammen med invitationen til 

energisparemødet. 

f) December Spis Sammen 

Aflyses og erstattes af julefesten (se punk h). 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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g) Klippe/klistre 

Afholdes den 15. december og fungerer derfor som den sidste cafédag 

inden juleferien.  

Budgettet hertil køres indover Netværksfamilierne. Sinne og Sofie køber 

ind til kreative ting med et budget på 2500 kr.  

Vi regner med 20-30 deltagere.  

Der udarbejdes en drejebog til arrangementet på næste bestyrelsesmøde. 

h) Julefest 

Der er ikke mulighed for at afholde julefesten en fredag på Trekanten. Derfor 

flyttes festen i stedet til torsdag d. 8. december, hvor der oprindeligt var 

planlagt at afholde klippe/klistre. Det betyder, at klippe/klistre ændres til d. 

15. december.  

Der indkøbes 20 gaver til pakkespillet, hvoraf Winnie og Lene køber 10 hver. 

Det foreslås, at pakkerne fordeles på hvert bord, og til hvert bord tilknyttes 

en frivillig. Sinne organiserer pakkespillet.  

Birthe og Sofie laver dekorationer til bordene og køber mandelgaver. 

Der forventes 90 deltagere, som fordeles på 11 borde, så derfor indkøbes 11 

mandelgaver.  

Birthe holder et lille oplæg om jul. 

i) Generalforsamling 25. januar 2023 

Sinne foreslår Sherin Khankan som et indlæg til generalforsamlingen. Der 

besluttes dog, at dette vil passe bedre til et separat arrangement. Derfor 

indstilles Haifaa Awad som et indlæg til kl. 16.30-17.15. Sinne kontakter 

hende. Efter indlægget vil der være pause, hvor der serveres mad og drikke. 

Herefter gennemføres generalforsamlingen.  

4. Evaluering: 

a) Legelørdag 15. oktober 

Gik over alle forventninger med cirka 130 deltagere. 

b)  Spis sammen 1. november 

Forløb gnidningsfrit.  

 

5. Anvendelse af restmidler 

Udsættes til bestyrelsesmødet den 2. december. 

6. Orientering: 

a)    § 18 ansøgningen for 2023 

Vi venter i spænding på kommunens afgørelse.  

Der skal tages hånd om køkkenhaverne næste år med eventuel innovation. 

b)    Møde kontaktpersoner 

http://www.flygtningaalborg.dk/


 
 

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

 

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

Gik fantastisk. Birthe tilføjer Sofie til kontaktpersoner. 

Det fremhæves, at det er Café Smukke Kulturer, der har behov for foreningens 

frivilligpolitik. 

c)   Møde Sprogcafeerne 

Sprog/lektiehjælperne i Café Smukke Kulturer har udtrykt et behov for et 

ekstraordinært møde for blandt de frivillige, som afvikles den 22. november. 

d)    Stefanies forslag 

Der er ikke kommet mere ud af dette. 

e)    Årsmøde i Kolding 8.-9. oktober  

Som resultat af årsmødets program foreslår Sofie at afvikle et 

arrangement/foredrag om omsorgstræthed i FrivilligAalborg som en form for 

kompetenceudvikling. Derfor bedes hun skrive en kort tekst om emnet til 

bestyrelsen. 

7. Eventuelt 

8. Næste bestyrelsesmøde fredag den 2.december kl. 15 til 17 – Herefter julefrokost kl. 17.30 i Spiseriet 

Fastholdes. 

 

Referent Sofie Sigsgaard 17. november 2022. 
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