
 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i FrivilligAalborg tirsdag den 21. februar 2023 

Kl. 18.00 til 20.00, lokale 1, Hadsundvej 35.  

Deltagere: Ann-Sofie (vedr. kompetenceudvikling og Frivilligbasen), Winnie, Avin, Lis, Lise, Sinne, Flemming 
og Hanne (referent) 
Afbud: Birthe og Mona 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 

2. Godkendelse af referat (er udsendt og ingen kommentarer). Godkendt. 
  

3. Bestyrelsens/formandens ansvarsområder (se notat)  
Der er ikke som sådan mange opgaver. Meget tidkrævende er arbejdet med at skaffe og orientere 

nye frivillige. Desværre dukker mange aldrig op efter at have tilmeldt sig.  

Hvert halve år har bestyrelsen møde et møde med kontaktpersoner for de forskellige aktiviteter. 

Der har uden held været forsøg på at finde en samlende kontaktperson for alle sprogcafeer, som 

kan indkalde sprogcafeerne til møde. Alle sprogcafeernes kontaktpersoner inviteres til møderne 

med bestyrelsen.  

 
4. Ann-Sofie deltager og er behjælpelig med at finde emner til kvindefest og kompetenceudvikling, 

desuden gennemgang af Frivilligbasen. 
 
Frivilligbasen. Link til kursus følger. 

Forårets Kvindefest bliver 13. maj. Emner: Ret og pligt (Winnie kontakter Mødrehjælpen for at 

høre, om de kan bidrage). Efterårets kvindefest 30. september. 

Kompetenceudvikling for frivillige.   

I foråret kommer det til at handle om, hvordan man passer på sig selv som frivillig. 

Efterårets arrangement skal handle om, hvad midlertidighed i opholdstilladelser gør ved flygtninge. 

 Ann-Sofie sørger for et oplæg/plan/organisering. 

 
5. Øvrige arrangementer  



Winnie udsender et nyhedsbrev til de frivillige og efterlyser deltagere til de forskellige aktiviteter og 

gode ideer til sommerudflugt. 

I bestyrelsen talte vi om: Legelørdag. Kunne det være en udflugt? Forslag: 

Nymarksminde 

Store Øksø 

Egholm med naturvejleder og/eller spejderaktiviteter – kender vi nogen, der kan sætte gang i 

spejderaktiviteter? 

Poulstrup sø 

 

Sommerudflugt. Vi skal have lavet en plan på næste møde. 

 

Julefest på Trekanten, torsdag den 14. december kl. 17  

6. Evaluering: Spis Sammen 7. februar – ny hverdag i Café Smukke Kulturer 
 
Spis sammen i februar. Der var mange, og mange havde mad med.   

Kan vi skabe en god stemning efterfølgende uden at spille banko? 

Næste gang i marts. Vi prøver uden banko. 

 

Cafe smukke kulturer. Lene kommer tilbage til torsdagene. Lis har styr på tirsdagene. Ingen har 

klaget over den begrænsede servering. 

7. Forslag til udvidelse af sociale medier 
 
Superfint oplæg, alt er undersøgt grundigt. Bestyrelsen er glade. Sæt i gang. 

8. Opdatering af hjemmeside herunder billeder 
 
Send billede til Birthe, hvis du ikke har gjort det. Vælg selv om du vil have din mailadresse med. 
 

9. Eventuelt, herunder ny tal dansk café, møde med nye frivillige 
 
”Tal dansk cafe” Flemming og Lise har været til møde i Nørresundby med Bente Hav. Der startes 

med hver anden torsdag. Lektiehjælp gives til en start ikke,  

Møde afholdt med nye frivillige, ca. halvdelen mødte frem. 

10. Næste møde tirsdag den 28. marts kl. 16-18 

11. Eventuelt. Et par piger kommer og vil gerne sidde alene i et af cafeens lokaler. Det er ikke det, der 
er meningen. De må gerne være her, men ikke isolere sig.  

 


