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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i 

FrivilligAalborg 
Tidspunkt: fredag den 2. december 2022, kl.  16.00 til 18.00  

Sted: lokale 1, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

1. Godkendelse af dagsorden 

Tilføjelse af nyt punkt 6: ”Rekruttering af nye frivillige”. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

3. Kommende arrangementer: 

1. julefest 

Winnie uddeler en drejebog over arrangementet. 

Der er 116 deltagere, som fordeles på 14 borde. 

Der er afsat 15.000 kr. til julefesten, som fordeler sig således:  

• Med 83 voksne deltagere og en kuvertpris på 175 kr. er budgettet på 

14525 kr.  

• Dertil deltager der 33 børn med en kuvertpris på 85, hvilket derfor er 

2805 kr.  

• Så koster det 22 kr. for opdækning per bord, derfor 308 kr.  

• Sofie køber 14 mandelgaver af 50 kr. 

• Lene har indkøbt 40 pakker til pakkelegen til 1000 kr. 

Det besluttes, at der fordeles en kande vand per bord.  

Birthe styrer spisningen. 

Pakkespillet styres af Sinne – Birthe medbringer fløjter. 2 bægre fordeles på 

hvert bord.  

2. Klippe/klistre 

Winnie er forhindret i at deltage. 

Der forventes 50 deltagere. Sofie og Sinne køber remedier og 

honningkager/sirupskager. 

Lene køber æbleskiver og tilbehør. 

Ann-Sophie og Mette Høvring tager billeder samt laver en video over 

arrangementet. 
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3. Generalforsamling 25. januar 2023, herunder indkaldelse 

Peter forsøger at booke en oplægsholder. Der besluttes, at backupplannen 

er følgende muligheder: Özlem, Rådmand for socialforvaltningen, Rosa 

Solima. 

Invitation sendes ud den 4. januar 2023. 

Ninni (De Frivilliges Hus) forsøges at bookes som ordstyrer.  

Hanne og Lene stiller op til den nye bestyrelse. Aveen spørges også. 

 

4. Spis sammen 3. januar 

Dette er cafeens første dag efter nytår. Birthe forsøger at sammensætte et 

vagtskema. 

4. Evaluering: 

1. Kvindefest 

Vurderes som en succes med et flot deltagerantal og god stemning, hvor alle 

dansede sammen.  

2. Kultur Tours 

De nuværende frivillige fortsætter til næste år. Det er besluttet, at 3 ture 

gentages. Lis kontakter dem, som har stået på venteliste. 

3. Afslutning cykelskole 

Det 3. hold afsluttede den 21. november 2022, hvor alle lærte at cykle. 

Hannes mand har meldt sig som frivillig til reparation og vedligeholdelse af 

cykler.  

Fremover indgås en aftale med Over Kæret om at levere cykler. 

Det er blevet et stort projekt for alle involverede, hvilket også har forsynet 

foreningen med nye samarbejdspartnere. 

Stedet for næste kursus er stadig ukendt, men pilen peger mod 

Grønlandstorvet. 

Lisbeth Lauritsen fra Byrådet, som også er konsulent på AOF, foreslog et 

samarbejde med AOF og SoSu. 

4. Energisparemøde 

Informerende. Dog med et mindre antal brugere, men de der deltog, blev 

meget interesserede. Det konkluderes, at det er godt med oplysende oplæg 

en gang imellem i caféen.   

5. Kvinder fortæller 

Gik rigtig godt med mange deltagere. Jobklubben vil gerne bygge videre på 

dette koncept næste år. 

6. Sprogcafé Smukke Kulturer 

Der mangler en synlig kontaktperson for Sprogcaféen, da der er en behov for 

dette.  
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5. Anvendelse af restmidler – herunder printer 

Beløbet til generalforsamlingen hæves, hvilket giver cirka 6000 kr. i restmidler. Haraldslund ønsker at 

købe en bog ”Hvad hedder det på Dansk”. Bestyrelsen beslutter at købe 6 eksemplarer til 

sprogcaféerne, hvilket giver et restbeløb på 4800 kr.  

Sofie indkøber 2 computere til maks. 5.000 kr. for restmidlerne. 

Bestyrelsen beslutter, at bibliotekets printer fremover benyttes i stedet for at foreningen indkøber en 

- brugerne betaler derfor selv for udprint. 

6. Rekruttering af frivillige 

Køkkenhaver og jobklubbens annoncer er lanceret. Ann-Sofie hjælper med et kampagnefremstød i 

henhold til Medborgerhjælpen. 

Ann-Sofie foreslår, at Århus tager den første kontakt til interesserede frivillige for at lette foreningens 

arbejdsbyrde. Birthe foreslår, at rekrutteringskampagnen skal indeholde en dato for et 

informationsmøde. Frivillige søges til jobklub, medborgerhjælp, caféen, sprogcaféerne og 

netværksvenner. 

7. Begyndende planlægning af tidspunkter for næste års arrangementer 

2x legelørdag: første afholdes i foråret den 1. april 2023. Lokaler bookes til kl. 11.30-17.00. 

2x kvindefest: første indsættes i foråret den 13. maj 2023. Lokaler bookes til kl. 16.00-22.00. 

Planlægningen af øvrige arrangementer udsættes.  

8. Eventuelt 

9. Næste bestyrelsesmøde  

Fastsættes til den 11. januar 2023 kl. 15-17. 
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