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 Vodskov den 4. februar 2023 

 

Opsumeringer fra  bestyrelsesmøde i FrivilligAalborg fredag den 3. februar 2023 

Kl. 16.00 til 20.00, lokale 3, Hadsundvej 35. 

Til stede: Sinne Rørdam, Lis Hjorth, Hanne Skyum, Aveen Sabah, Lise Steen, Mona Dahms, Flemming 

Bielefeld og Winnie Lauritzen(referent) 

Afbud fra Birthe Pedersen, der er sygemeldt til 1. august. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden - godkendt 

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen - Godkendt 

3. Forventningsafstemning – hvem er jeg, hvad kan jeg bidrage med, hvad forventer jeg – 

Rigtig god snak om alle deltagere og deres kompetencer og begrænsninger 

4. Sådan fungerer FrivilligAalborg: 

A. Selvstyrende grupper og bestyrelsens opgaver – Winnie udarbejder et 

notat om formandens/bestyrelsens arbejde. Vi skal være meget 

opmærksomme på, at de enkelte grupper føler sig tilstrækkeligt 

informeret om, hvad der foregår 

B. PR og designmanual, sociale medier og hjemmeside. – Da vores forening 

består af så mange forskellige grupper, skal vi være påpasselige med, at 

det materiale, der sendes ud, har et ensartet præg, så det straks 

signalerer FrivilligAalborg. 

Med hensyn til de sociale medier beder vi de unge frivillige give os en kort 

beskrivelse af, hvad de kunne tænke sig med Instagram og TikTok. 

5. 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: 

•Café Smukke Kulturer: Det kniber med det tilstrækkelige antal frivillige, og vi diskuterede derfor, 

om det var en mulighed at lukke den sociale café ned om torsdagen og så kun have sprogcafe og 

jobklub på bestilling, men blev enige om, at det var synd at ændre i et koncept, som var så godt 

kendt. 

Til gengæld besluttede vi at skære kraftigt i traktementet, så der ikke skulle bruges kræfter på 

indkøb hver gang. Fremover bliver der kun serveret kaffe/te – vand- småkager/skærekage, så der 

kan købes ind til en måned ad gangen. Det er ok at begynde at rydde til sige kl. 17, men cafeen er 

fortsat åben til 18.00 

Winnie vil fremover ikke være til stede ved de almindelige caféarrangementer (hund er kun 

undtagelsesvist tilladt) Lis sørger for at tingene glider om tirsdagen, mens torsdagen skal varetages 

af skiftende frivillige. 

Winnie udarbejder et notat om forretningsgangen til de frivillige. 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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•Spis sammen-arrangementer: Opslaget om Spis Sammen laves om, så det ikke fremstår som en 

invitation til bare at komme og spise, men mere i retning af: Vi spiser sammen, så tag din 

aftensmad med!! 

Vi laver fortsat salat og køber brød, måske et par pizzaer for at kompensere for, at de frivillige ikke 

har haft mulighed for at få lavet mad hjemmefra. Hvis vi oplever, at der virkelig mangler mad, kan 

det være nødvendigt, at et par frivillige står og skænker op – der bliver stadig smidt alt for meget 

mad væk, fordi folk øser for meget op. 

Vi vil ikke længer holde Banko hver gang, men kun ved særlige lejligheder – i stedet kan vi spille 

noget musik, som det tidligere var tilfældet. Winnie undersøger, om vi kommer i konflikt med 

KODA. 

Til Spis Sammen den 7. februar køber Hanne, Sinne og Lise hver 5 pakker til bankopræmier. Winnie 

spørger Sofie og Trine, om de vil køre bankospillet denne gang. 

•Kvindefester – konceptet med et oplæg først og derefter mad og fest er godt, og det fortsætter vi, 

Også enighed at holde et arrangement forår og et efterår, Vi siger ja tak til tilbud om hjælp fra 

regionskonsulent Ann-Sofie Quist, der måske kan gå ind og være med i arrangement af 

kvindefesterne 

•Legelørdage – godt koncept, men ingen brænder for det, så vi skærer ned til et arrangement, der 

skal finde sted i sommermånederne 

•Jobklub – fungerer fint, fortsætter 

•Medborgerhjælp – kommer til at fungere som hjælp til almindelige ting i cafeen 

•Sprog- og lektiecaféer – fungerer fint rundt omkring. Forespørgsel fra Benthe Hav om mulighed for 

at labve lektiecafé i Kvarterets Hus, Vangen i Nørresundby mandag. Her er der mandag i lige uger 

en syklub for kvinder, og det kunne arrangeres forud for denne. 

Det ser ud til, at Ungdommens Røde Kors allerede har lektiehjælp om onsdagen – Winnie tager en 

snak med Benthe Hav. Flemming og Lise er åbne for dette projekt. 

•KulturTours – fungerer godt og fortsætter efter samme recept 

•Køkkenhaver – afventer hvad der sker med nyt jord 

•Udflugter – en eller to i løbet af sommeren 

•Cykelskole – alt fungerer 

•Netværksvenner – fungerer på et lavt niveau 

. Kompetenceudvikling for frivillige – vi beder Ann-Sofie om hjælp til dette 

•Decemberfest – godt koncept fortsætter 

•Generalforsamling fæstsættes på næste bestyrelsesmøde 

•Bestyrelsesmøder – sidste tirsdag i måneden 

•PR og administration – tages op igen 

•Møder for kontaktpersoner og aktivitetsfrivillige – tages op på næste bestyrelsesmøde 

•Møder med samarbejdspartnere m.fl. – tages op på næste bestyrelsesmøde 

•Årsmøde - ? 

 

http://www.flygtningaalborg.dk/
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6. Konstituering med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt ansvarlig for de enkelte 

aktiviteter og hjemmeside og sociale medier. – Formand Winnie Lauritzen genvalgt med den 

kommentar, at om et år er det slut. Bestyrelsen er enige om at gå ind og hver især tage ansvar for 

de mange opgaver, der ligger. Formanden udarbejder et notet om opgaverne for 

formanden/bestyrelsen, så dette arbejde bliver lettere at forholde sig til. 

Sinne Rørdam genvalgt som næstformand, og Hanne Skyum som sekretær. Birthe Pedersen 

genvalgt som kasserer og ansvarlig for hjemmeside og sociale medier 

7. Bestyrelsesmøder i 2023 samt næste års generalforsamling – bestyrelsesmøderne fastsat til sidste 

tirsdag i måneden én gang månedligt, hvilket betyder, at der holdes bestyrelsesmøde kl. 16 til 18 på 

følgende datoer: 

Tirsdag den 28. marts 

Tirsdag den 25. april 

Tirsdag den 30. maj 

Tirsdag den 27. juni 

Juli ferie 

Tirsdag den 29. august 

Tirsdag den26. september 

Tirsdag den 31. oktober 

Tirsdag den 28. november 

Bestyrelsesmøde forud for generalforsamling samt generalforsamling fastsættes senere 

8. Fordeling af midler til aktiviteterne – forslag fra kassereren godkendt uden rettelse 

9. Socialt kompas – Birthe vil indtaste vores oplysninger 

10. Evaluering : Generalforsamlingen Det gik bare, som det skulle, og var vældig hyggeligt 

11. Eventuelt, herunder Frivilligforum – Sinne er valgt som repræsentant for Nordjylland. Møde for nye 

frivillige på torsdag den 9. kl 17, hvor Anne-Sofie og Winnie introducerer nye frivillige 

12. Næste bestyrelsesmøde – Tirsdag den 21. februar kl. 18-20  

http://www.flygtningaalborg.dk/

