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Bestyrelsesmøde 
Frivilligcenter Skive 
 

Torsdag den 11. august 2022 
 

Deltagere 
John Sørensen, Dansk Handicapforbund Skive-Viborg (formand – mødeleder) 
Anni Andersen, personligt medlem 
Anne-Mette Kristensen, Mødrehjælpen i Skive 
Mogens Westergaard Jensen, Kom Videre Mand 
Bente Dahl, Mødestedet SIND 
Hanne Brogaard, Skive byråd (politisk observatør) 
Lene Stokholm Jensen, leder af Frivilligcenter Skive (sekretær - referent) 

Afbud 
Berit Kjølhede, Kultur på Tværs  
Malene Lindgren, KOMsammen Skive  
Heidi Becker Rasmussen, socialchef i Skive Kommune (administrativ observatør) 

 

Beslutningsreferat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Referat 
Godkendt. 
 
 

2. Godkendt referat for seneste bestyrelsesmøde (orientering) 
Der er til en orientering vedlagt godkendt referat fra bestyrelsesmødet 9. juni. 
 
Bilag 
BILAG 1 - Bestyrelsesreferat 9. juni 2022 
 
Referat 
Taget til efterretning. 
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3. March mod Ensomhed 1. og 2. oktober (orientering og beslutning) 
Line er i gang med at planlægge March mod Ensomhed i samarbejde med Frivilligcenter Mors efter 
nogenlunde samme skabelon som i 2021 med borgmesterhåndtryk på broen, morgenkaffe ved 
SAMMENHOLDET foran det gamle rådhus, pressearbejde osv. Fokus i pressen var sidste år unge og 
ensomhed, i år vil det være psykisk sårbarhed og ensomhed. Skive Kommune står i år som formel 
arrangør sammen med Frivilligcenter Skive i samarbejde med March mod Ensomhed. Dvs. al 
kommunikation koordineres med Skive Kommune. Fællesspisningen bliver i år holdt i Mødestedet SIND 
med begrænset deltagerantal (ca. 40). Vi har søgt og fået bevilget § 18-midler til fællesspisning, fælles 
morgenmad mv.  
 
Det vil være dejligt, hvis bestyrelsen kan hjælpe med følgende opgaver: 

a. Være med til broarrangementet om morgenen den 1. oktober, instruere folk, følge 
borgmesteren ud, dele lidt godt ud til bilkøen mv. 

b. Dække ruten både den 1. og 2. oktober og have frivilligcentrets ’praktikantmobil’ med.  
Opgaven er at hjælpe Patrick med at finde vej, tage fotos og tage imod opkald fra folk der gerne 
vil høre, hvor man er nu. 

c. Køre ud med forfriskninger (kaffe, the, vand, chokolade o.l.) til to steder på ruten - Roslev og 
Lyby - den 1. oktober. 

d. Deltage i fællespisningen 
e. Sørge for klapbord, kaffe, the og morgenbrød den 2. oktober foran det gamle rådhus. 

SAMMENHOLDET serverer. 

Referat 
Line kontakter bestyrelsen med en beskrivelse af de konkrete opgaver, tid og sted, og bestyrelsen 
melder hver især tilbage til Line om, hvilke opgaver man ønsker at løfte. 
 
 

4. Socialkompas.dk bevilget (orientering) 
FriSe har bevilget, at Frivilligcenter Skive og Skive Kommune kan modtage Socialkompas.dk i efteråret, 
forventet september 2022. Herefter går etableringen og implementeringen i gang, jf. 
projektbeskrivelsen, tids- og handleplan samt budget (vedlagt). 
 
Line vil gerne introducere bestyrelsen til Socialkompas.dk, sådan at bestyrelsen kan være gode 
ambassadører. Fx ved et møde i september/oktober (afhængig af hvornår vi modtager portalen) eller 
ved det kommende bestyrelsesmøde den 24. november. 
 
Bilag 
BILAG 2 – projektbeskrivelse Socialkompas 
BILAG 3 – tids- og handleplan Socialkompas 
BILAG 4 – budget Socialkompas 
 
Referat 
Line finder et mødetidspunkt, hvor de fleste kan (gerne før 24.9. hvis det er muligt) og præsenterer 
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Socialkompas.dk for bestyrelsen. 
 
 

5. Frivillig Fredag den 30. september (orientering) 
Frivillig Fredag er hele Danmarks festdag for frivillighed. Over hele landet fejres dagen med et væld af 
aktiviteter og arrangementer, der hylder de frivillige.  
 
Vi har planlagt at holde Frivillig Fredagsbar sammen med Kulturelt Samråd Skive og Skive 
Idrætssamvirke i Frivilligcentrets nye lokaler på banegården (efter mødet: arrangementet bliver måske 
flyttet til en anden lokation, og der holdes reception i frivilligcentret i sept/okt, evt. i samarbejde med 
Perron Perron og DSB). Programmet er ikke endeligt på plads, men reserver allerede nu datoen, fredag 
den 30. september kl. 15.30 – 18. 
 
Referat 
Taget til efterretning. 
Line sender invitation, program og beder evt. om hjælp fra bestyrelsen, når vi nærmer os. 
 
 

6. Flytning til banegården (opfølgning) 
DSB er i gang med at renovere lokalerne, og Lene er i gang med at planlægge flytningen, jf. vedlagte 
handleplan. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen følger op på flytteprocessen 
 
Bilag 
BILAG 5 – Handleplan flytning (arbejdspapir) 
 
Referat 
Bestyrelsen bakker op om handleplanen. 
 
 

7. Handleplan 2023 (drøftelse og beslutning) 
Senest den 15. november skal vi levere følgende til Socialstyrelsen mhp. at få driftstilskud i 2023: 

a. Handleplan 2023 
b. Budget 2023 
c. Revurderet strategi 2022 – 2026 
d. Tilsagn fra Skive Kommune om driftstilskud i 2023. 

Bestyrelsen besluttede i 2021, at hele bestyrelsen skal inddrages i udarbejdelsen af Handleplan 2023 og 
revurderingen af Strategi 2022 – 2026, fx ved en halv dags workshop.  
 
Hvordan skal vi tilrettelægge processen?  
 
Det indstilles, at bestyrelsen 
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a. drøfter hvordan processen for udarbejdelse af handleplan og revurdering af strategien skal 
tilrettelægges. 

b. fastsætter en dato for fx en workshop 

Referat 
Der besluttes en ramme for workshoppen for bestyrelsen på ca. 4 timer. Lene planlægger processen 
sammen med FriSe og med inspiration fra andre frivilligcentre. FriSe høres om de fx kan varetage rollen 
som processtyrer. Udover bestyrelsen inviteres også resurseperson og suppleanter. 

 
 

8. Opfølgning på handleplan 2022 (opfølgning) 
Der er vedlagt en skriftlig status. Den vil ikke blive gennemgået mundtligt. I stedet opfordres 
bestyrelsen til at stille spørgsmål til de dele, som ønskes uddybet/ diskuteret. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen følger op på handleplanen. 
 
Bilag 
BILAG 6 – Status handleplan 2022 
 
Referat 
Der spørges ind til Ukraine-indsatsen og arbejdspresset: Ukraine-indsatsen har fundet et leje, hvor 
mange af de etablerede indsatser fortsat kører fint. I forhold til andre indsatser opleves behovet knapt 
så stort nu, fx basale behov for mad, tøj, møbler osv. Frivilligcentret hjælper ved henvendelser om 
behov. Der er online statusmøder med Skive Kommune lige nu hver anden uge. 
 
 

9. Opfølgning på økonomi (opfølgning) 
Jf. seneste statusrapport mailet fra Vivien. 
 
Det indstilles, at bestyrelsen følger op på økonomien. 
 
Bilag 
BILAG 7 – økonomirapport juni 2022 
 
Referat 
Taget til efterretning. 
 
 

10. Evt. 
 
Referat 
Bestyrelsen beslutter en gavepolitik: Bestyrelsesmedlemmer, ansatte, praktikanter og husfrivillige får en 
gave ved 
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- runde fødselsdage 
- barsel 
- bryllup, sølvbryllup og guldbryllup 
- nære pårørendes død (samlever, børn) 
Praktikanter, husfrivillige og studerende får en gave ved ophør efter længere forløb/indsatser. 
Lene forsøger at holde overblik, men alle bedes give Lene et praj hvis man har kendskab til en 
begivenhed. 
 
 
 

Lene Stokholm Jensen, 22.8.2022 
 


