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Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i FrivilligAalborg  
Tidspunkt: onsdag den 11. januar 2023 kl. 15.00 til 17.00   

Sted: lokale 1, Hadsundvej 35, 9000 Aalborg 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

3. Generalforsamling 25. januar 2023 

Der er 18 deltagere tilmeldt. 

a. Arrangementet med Halime Oguz (skal hun hentes?) 

Peter henter Halime i lufthavnen. Derudover er alle yderligere praktiske opgaver på plads. 

b. Markedsføring – invitation til alle? 

Sofie laver invitationen til arrangementet til den 12. januar 2023 med en tilmeldingsfrist til 

den 22. januar 2023. Invitationen formidles på MailChimp og Facebook.  

c. Traktement – kaffe og mad og siden kaffe til generalforsamling 

Sinne sørger for at forudbestille mad til 30 personer. Antallet opdateres så efter 

tilmeldingsfristen. Bestyrelsen møder ind kl. 16.00 for at stille an. Der aftales at servere 

kaffe og småkager under generalforsamlingen. 

d. Gennemgang af dagsordenen til generalforsamlingen 

Ninni er dirigent og Sofie er referent. Det reviderede regnskab udarbejdes den 23. januar 

2023.  

Der er ingen forslag fra bestyrelsen. 

Tre nye bestyrelsesmedlemmer stiller op og to nye suppleanter opstiller, hvilket giver en 

fuld bestyrelse. 

Hans genopstiller som revisor. 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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Winnie vil i beretningen om det indeværende år opfordre medlemmerne til at komme med 

ideer til nye tiltag. 

4. Første bestyrelsesmøde for ny bestyrelse 

Der foreslås, at den nye bestyrelse eventuelt kan inddrage et nyt fokus på fraskilte kvinder. 

Det foreslås, at der indsættes en diskussion om motivation for at være en del af netop denne 

forening under besøget af Lone Tinor-Centi (chef for DRC). 

a. Forslag onsdag den 1. februar kl. 16 – 20 

● Dagsorden: Forventningsafstemning – hvem er jeg, hvad kan jeg bidrage med, hvad 

forventer jeg 

● Gennemgang af aktiviteterne, sådan plejer vi at gøre, skal vi tænke nyt, skal vi tage nye ting 

op, fordeling af de vedtagne aktiviteter hen over året. 

● Konstituering med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt ansvarlig for de 

enkelte aktiviteter. 

● Bestyrelsesmøder i 2023 samt næste års generalforsamling 

● Fordeling af midler til aktiviterne 

5. DRC Frivilligforum 

Der er seks pladser, hvoraf én plads er reserveret til en frivillig fra hver region. Region Hovedstad 

tildeles to pladser. Sinne foreslås som repræsentant fra Nordjylland. 

6. Medborgerhjælpen 

Der bliver indsat en ny strategi for Medborgerhjælpen. Dette understøttes med en landsdækkende 

kampagne, der søger frivillige. Ansøgerne indkaldes til et fælles orienteringsmøde.  

7. Evaluering : 

a.  julefest 

Fantastisk og hyggeligt, hvor alt kørte på skinner. Bestyrelsen har efterfølgende modtaget 

meget positiv feedback fra deltagerne. 

b. Klippe/klistre 

Godt og hyggeligt arrangement. 

c. Spis Sammen 3. januar 

Der var omtrent 35 deltagere. 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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8. Eventuelt 

Winnie beretter om mail fra Katja (Souschef i De Frivilliges Hus) om muligheden for et gratis 

højskoleophold. Sofie spørger Yasmin om tilbuddet kunne være noget for hende. 

Birthe fortæller om planlægningsværktøjer, som De Frivilliges Hus har informeret om i deres 

nyhedsbrev; Plandisc, Trello og Canva. Der opfordres i den forbindelse til at abonnere på 

nyhedsbrevet. 

9. Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes umiddelbart den 1. februar kl. 16.00-20.00, hvis alle i den nye bestyrelse kan deltage 

denne dato. Der bestilles mad fra Spiseriet. 
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