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Dato/tid: 9. juni kl. 18:00  
Sted: Danmarksgade 52, 9000 Aalborg 

Ordstyrer: Lars  
Referent og kageansvarlig: Anna 
Deltagere: Natalina, Christian, Frederik, Camilla, Nina, Anna, Laura K, Lars, Mathias, Louise, Laura L, 
Caroline, Astrid, Pernille K, Pernille L, Mathilde, Vibeke, Andrea, 

Afbud: Meddeles hurtigst muligt til ordstyreren på Facebook  
Link til ”Slettes løbende”-dokumentet: www.goo.gl/SuCfXj  

Generelt, frivillige og mødestedet 

1. ”Talking duck” 

a. Hvordan går det som frivillig?  

i. Alt i alt går det godt på trods af stress 

2. Godkendelse af referatet fra senest afholdt frivilligmøde 

a. ja  

3. Socialt arrangement for vi frivillige 

a. Nye grupper - Natalina 

i. Camilla laver nye grupper 

b. 23 juni - Camilla 

i. Socialt arrangement med grill - kan blive revurderet ift. dato 

4. Kommende arrangementer [tilmeld dig før mødet] 

a.  

5. Indkomne forslag 

a. Svar når noget bliver slået op på facebook - Natalina 

i. Hvordan kan man blive mere obs på at skrive jeg kan/jeg kan ikke på FB? 

1. Skriv, det gør ikk noget hvis du ikke kan 

b. Ny ordstyrer, evt. gå på tur - Katrine 

i. Planer om at lade den gå på tur.  

ii. Alfabetisk der nedad 

c. Snapchat - Nina 

i. Skriv til Nina hvis  I vil med i gruppen 

ii. Sørg for anden frivillig der vil få nye på snapchat - Mathias tager den 

iii. Frivillige der stopper med sig ud 

d. Udvalg - Opdatering ift. ‘medlemmer’ - Anna 

i. Uddannelsesudvalg 

ii. Koordineringsudvalg 

iii. Pr-udvalg 

e. Evt. online møde i juli - Natalina 

i. Se på antal tilmeldte og tag stilling der 

6. Henvendelser siden sidst 

a. Telefonen 

i. Intet 

b. Mails 

i. Interview om ung-til-ung, speciale - Katrine  

1. Person der skriver special. Vil gerne interview frivillige 

http://www.goo.gl/SuCfXj


2. Camilla, Laura L, Anna 

3. Dato følger. 

ii. Har været nye unge der har skrevet - Natalina 

1. 3-4 unge har skrevet og kommer nok på en søndagsvagt 

iii. Båd hvor vi kan komme ud og sejle - Natalina  

1. Skib hvor man kan komme ud og sejle som tilbud til unge. Vil vi med 

de unge ud? 

2. Der er stemning for det 

3. Gør det klart for de unge, hvis der kan komme andre med udefra 

iv. Folkemøde i Aalborg 

1. Kan man komme til, hvis man vil. Er der den 17 juni kl 13.30-16.30 

og kl 18-21 

2. Oplæg fra lokale foreninger mv 

3. Er gratis 

c. Andet  

i. Opslagstavle - Natalina 

1. Må hænge vores flyers osv op derude.  

7. Mødestedet 

a. Vagterne 

i. Hvordan er det gået med gåtur - Natalina 

1. Det var godt. Alle fik snakket med alle. 

b. Sidste husmøde (sidste søndag inden frivilligmøde)  

i. Flere unge viste interesse for grilhygge og vestrefjordpark 

ii. Kan købe tæpper til udendørs og andre udendørsaktiviteter såsom frisbee, 

kroket, nye tennisbolde, stigegolf 

iii. Spørg til næste vagt om de unge ønsker spil og lign. 

iv. Næste frivilligmøde - brainstorm og få købt det ind. 

v. Hvis I falder for noget til ventilen, så køb det! 

c. De unge 

i. Spørgsmål til jer, der har været på vagt/gåtur med de unge:  

1. Har i kunne mærke nogen ændringer hos de unge? - Lars 

a. Unge glade for at starte op 

b. Ung var virkelig glad for ventilen og roste organisationen. 

Generelt var alle glade for at være tilbage og kunne se 

hinanden fysisk men har fået tiden til at gå med andre ting. 

c. Ung, der før har faldet ung, virkede lidt nedtrykt til at starte 

med, men glad senere på vagten. Dog stadig udtryk for at 

være ensom 

ii. Udslusning (Camilla) 

1. Unge der begge har gået på skole sammen fylder begge 25 år. Der 

skal snakkes med dem om at de må være her et år mere 

2. Ung der har været rejseguide har ikke fået at vide hun har fået 

dispensation 

3. Ung der fylder 27 år til september skal der også snakkes med 

4. Ung der er fyldt 26 år i marts. Skal der snakkes med og høre om han 

vil have dispensation. Hør andre unge om de har kontakt med ham 

evt hvis han ikke dukker op. 



5. Tag en snak om hvad der sker i den unges liv og hvordan det går i 

ventilen. Evt lav en guide så der er noget at tage udgangspunkt - Det 

vil PR-udvalg gerne. 

 

Opdatering fra udvalgene og orientering omkring lokale projekter og events  

8. Lokale projekter, events, aktiviteter og alt nationalt 

a. Genopstart i mødestedet - Lars 

i. Generelt - vi er nødt til at diskutere hvordan vi vælger at være i mødestedet 

som frivillig fremover.  

1. Hvad skal vi være OBS på? 

a. Sprit borde og håndtag af. 

b. Køb håndsprit 

c. Sprit af inden de unge kommer og efter 

d. Hvad med afstand? 

i. Det er deres ansvar 

e. Hvor mange må man være her?  

i. Skal følge retningslinjer - vurder hvor mange unge 

der er og at alle ikke nødvendigvis skal sidde i 

sofaen. Spred jer ud. 

f. Hvad nu hvis der komme man nye? 

i. Fortælle de andre unge at det nok går lidt over tid. 

g. SKRIV PÅ FB (PR) OG HJEMMESIDE (Lars skriver til 

sekretariatet ) - kom ikke hvis i har symptomer 

2. Give hånden til nye? 

a. Gør vi ikke grundet corona. 

3. Indkøb af værnemidler 

a. Sprit  

b. handsker  

c. Køb sprayflaske (Hjem og fix og eller Rema) og fyld op med 

sprit 

Køkkenrulle  

4. Er alle trygge ved at vende tilbage til mødestedet igen? 

a. Hvad med snacks? 

i. Snacks der er pakket ind såsom muslibar, 

minichokolade og lign. 

ii. Kan også købe is 

ii. Søndage 

1. Forsøge at være mest muligt udenfor i de kommende måneder 

iii. Mandage 

1. Særlig smittefare forbundet med madlavning og hygiejne i køkkenet 

- er alle tryg ved det?  

2. Erstatte madaftener med noget andet for en periode? 

a. Må stadig lave mad osv. 

b. Ved madlavning deler op som tidligere for at der ikke er for 

mange i køkkenet. Så er der mere plads  

c. Når man handler, at det kun er et par stykker eller måske 

kun en frivillig. Kun en frivillig. En frivillig og 1-2 unge. 



d. Ift. penge om mandagen - skriv i fb-opslag at det gerne må 

være mønter og gerne præcis beløb 

e. Køb handsker til madlavning 

9. Formandsteamet 

a. Tak for at tage godt imod os 

10. Kasserer 

a. Afholdelse af ekstraordinært årsmøde 

i. Valg af ny kasserer 

1. Kan lave et hold af to - Camilla og Laura L. Den kommer i Camillas 

navn. 

2. Kan lave en dag hvor alle læres op - Nok ikke muligt for Lars 

3. Kan lave opslag hvor vi søger kasserer udefra 

a. Kan så siges der ikke vil laves refusioner og lign imens 

b. Opslag laves - Uddannelesudvalg på GraduateLand og 

frivilligjob.dk (Ift. det sidste skrives der til sek). 

11. PR- og Oplægsudvalg  

a. Ikke umiddelbart noget heller.  

b. Billeder til PennyLane 

12. Uddannelsesudvalg 

a. Billeder af nye frivillige og tekst - Sendes til PR. 

b. Vedligeholdelse af hjemmeside - Sidder PR med, Lars giver det videre. 

Eventuelt Kasserer eller en del af PR 

 

13. Mødested og fagligt udvalg - Koordineringsudvalg 

a. Supervision - Laura L. 

i. Hvem finder supervisor? 

1. En, som gerne vil. 

2. Koordineringsudvalg kontakter Thea   

b. Gave til Cecilie - giver ventilen? - Laura L.  

i. Ventilen giver - beløb: 500 kr. 

ii. BabySam 

iii. Forkælelseskurv til hende såsom bodyscrub - Mommycare 

1. Anna køber. 

c. Gensynsmiddag d. 5. juli - Anna  

d. Ideer: 

i. GoBoat 

ii. Sejle kano 

 

Eventuelt 

a. Skal vi ud og have en fyraftens øl/vand? 

Alle hjælper med oprydningen :-)  


