
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 11/10-2017 Frivilligcenter Græsted 

 
Deltagere: Hans Laurits Jørgensen, Knud Lolk Kristensen, Kirsten Jacobsen,  

Lis Kroghsbo, Kirsten Ambus, Tina Nørgaard 
 
Afbud:  Kirsten Frandsen, Ingelise Biering  
 

1. Ordstyrer: Knud; Referent: Tina 

 
2. Kommentarer til lederens beretning:  

- Økonomien blev gennemgået for udgifter uden for budgettet indtil årets udgang, 
herunder bl.a. til bogføringssystemet Uniconta og til modernisering af it 
situationen. 

- Vi har fået tilsagn på et nyt projekt ”Et demensvenligt Nordsjælland”, som er et 
samarbejde mellem de 8 nordsjællandske kommuner og 5 Frivilligcentre i regionen 
(Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Halsnæs, Græsted). FCG vil i det regi skulle 
videreføre nogle af aktiviteterne udviklet under projektet Grib Dagen bl.a. 
candlelight dinner og pårørende grupper. 

- Forslag fra Knud om at lave nyt projekt målrettet syns- og hørehandicappede 
spisearrangementer og med indtænkning af transporten. Knud laver oplæg, som vi 
kan arbejde videre med. 
 

3. Punkter til drøftelse: 

- Visionsoplæg:        

Det fremsendte visionsoplæg blev drøftet. Det skal ses som en slags præsentation af 

FCG, og skal bruges i en folder om FCG samt til vores hjemmeside og til drøftelser med 

frivillige, ansatte og medlemmer.  

Oplægget skal rettes til under mission i forhold til rækkefølge samt navngivningen, som 

i stedet for kun være ”ved at”, ”formål”, ”mål”, ”opgave”, ”vi ser det som vores 

opgave”. Det skal piftes op med billeder og teksten bruges fra oplægget. Vi lader os 

inspirere af Sundhedspolitikken fra kommunen mht. layout.  

Hans og Tina arbejder videre med folderen. 

 
- Gribskov kommune Sundhedspolitik – hvordan ser den ud i forhold til vores vision? 

Tina og Hans deltog i workshoppen i juni omkring udarbejdelse af kommunens 

fremtidige sundhedspolitik. Efter en drøftelse med medlemmerne i FCG om 

høringsversionen af sundhedspolitikken afgav vi et høringssvar i september. Den 

endelige sundhedspolitik blev godkendt af byrådet i mandags 9/10. 

Lanceringen af politikken skete i Jobcenteret tirsdag 10/10, hvor Hans og Tina deltog. 

Der er kun små kosmetiske ændringer i politikken i forhold til høringsversionen. 



 

 

 

 

I vores høringssvar gjorde vi bl.a. opmærksom på, at i formuleringen i politikken ligger 

initiativet til at agere udelukkende hos kommunen, og det kunne have været gavnligt at 

brede det ud så andre også kunne varetage den rolle. 

 

Marts 2018 kommer der ny sundhedsprofil for Gribskov kommune, og så kan det 

egentlige arbejde med politikken målrettes, da der vil fremgå, hvilke sundhedsmæssige 

udfordringer der er i kommunen. Vi opfordrer dog kommunen til, at vi starter med 

arbejde allerede nu. Der kan f.eks. laves en agenda for at få samarbejdet op at køre – 

skal vi mødes 1 gang mdr. eller hvordan? Fast møde set-up vil være ønskværdigt. 

  

I FCG er vi allerede i gang med ensomhedsproblematikken, som taler direkte ind i spor 

2 mental sundhed i politikken.  

Vi kan bede folk om at hjælpe os - i stedet for at tilbyde at hjælpe dem. Hvordan finder 

vi de ensomme, dem som godt kunne tænke sig noget selskab? Vi skal finde veje til at 

hjælpe nye ind i fællesskaber. Dette kan bl.a. gøres ved at der i foreninger og gruppe 

udnævnes en ”værtinde” til at søge for altid at byde nye velkommen, tage imod og 

introducere til andre. På den måde får de nye straks et holdepunkt fællesskabet. 

 

Kommunen afsætter 0,5 mio. kr. i hele den netop besluttede budgetperiode til 

implementering af sundhedspolitikken via handleplaner og nye indsatser. 

 

- Aktivitetshus i Græsted jfr. GK budget 

I den netop indgåede budgetaftale står der: ”Borgerhus i Græsted”.  
Budgetpartierne er enige om, at mulighederne for at etablere et borgerhus i Græsted, 
skal undersøges. Et borgerhus, som skal drives og driftes af borgerne, eventuelt 
sammen med foreninger m.v. f.eks. Frivilligcenteret. Det skal undersøges hvilke 
lokaliteter, der kan være egnede til formålet.” 

 
Vi har meldt vores interesse i at få det op at stå og ved at 3Fs bygning er i spil.  
 
Desuden er der omkring Frivillighed i budgetaftalen flg. tekst: 
”Frivillighed: Kommunens frivillige yder et kæmpe bidrag for vores borgere, og 
budgetpartierne er enige om, at der skal afsættes en pulje til understøttelse af denne 
indsats. Puljen kan anvendes til at gøre hverdagen lettere for vores frivilligcentre og 
andre aktiviteter. Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2018 og 2019, som disponeres af Social- og 
Sundhedsudvalget.” 



 

 
4. Punkter til beslutning: 

- Dato for drøftelse af vision med ansatte og frivillige skal så vidt muligt være i november 
og med medlemmer i januar. Tina sender doodler med datoforslag. 
 

5. Mødekalender 2. halvår 2017 med deltagelse af leder / bestyrelse: 

 

 22/8 Sundhedspolitik GK drøftelse med medlemmer FCG (Hans, Tina) 

 5/9 FriSe møde Hillerød (Hans, Tina, Lis, Knud) 

 9/9   Fælles Rengøringsdag (Tina, Knud) 

 14/9 Kommende seniorer oplæg (Tina/Pernille) 

 21/9 Demensdag (Tina, Nana, Pia) 

 29/9 Frivillig Fredag (Tina, Kirsten F) 

 2/10 Ældremesse (Nana, Jan, reception, Lydavis) 

 10/10  Lancering af sundhedspolitik GK (Tina, Hans) 

 12/10  Samarbejdskultur / Integration (Hans) 

 Okt.+ dec    Projekt Frivillig (unge – gymnasiet) – (Tina) 

 2/11 Frivilligrådets årsmøde 

 Ca. nov.   Frivilligbørs samme med kommunen 

 15/12    Julefrokost for ansatte og frivillige 

 5/1-18    Nytårskur FCG 

 

 
6. Næste bestyrelsesmøde inkl. julefrokost:  torsdag 7. december kl. 13-17 


