
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 7/12-2017 Frivilligcenter Græsted 
 
Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Knud Lolk Kristensen, Kirsten 

Jacobsen, Lis Kroghsbo, Kirsten Frandsen, Kirsten Ambus, 
Ingelise Biering, Tina Nørgaard,  

 
1. Ordstyrer: Knud; referent: Kirsten J. 

 
2. Kommentar til lederens beretning  

Vi drøftede bl.a. en misforståelse, der var opstået i forbindelse med 

afholdelse af omkostningerne til en projektleder i forhold til bundne 

feriepenge. Egenkapitalen dækker det manglende beløb. 

Vi forventer ekstra udgifter til bl.a. IT-systemet/IT sikkerhed og til et nyt 

bogføringssystem. 

 
3. Punkter til drøftelse: 

- Status på visionsdrøftelsen 23. nov.  

Formanden berettede om visionsmødet, der blev afholdt den 23. november 

med medarbejdere og frivillige. Han fortalte om den debat, der havde 

været, og om den fremtidige branding, som Fællesskabernes Hus. 

Vi drøftede hvordan vi bedst kommer ud og får fortalt omverdenen, at vi 

eksisterer og hvad vi kan tilbyde. Der blev på visionsmødet nedsat et 

udvalg til at understøtte opgaven. 

 

- Sundhedspolitik – ABC mental sundhed se: http://abcmentalsundhed.dk  

Vores ideer skal passe med Gribskov kommunes sundhedspolitik. 

Vi drøftede mulighederne for at kontakte læger, jobcentret m.v. 

Måske der skal afholdes et møde med f.eks. forebyggelsesudvalget, 

kulturudvalget m.fl..  

Ingelise Biering oplyste, at en kendt hjerneforsker vil holde et foredrag 

den 1. marts 2018 i Græsted, hvilket også omhandler vores mentale 

sundhed. 



 

 

- Aktivitetshus i Græsted– samt midler til at gøre det lettere at være frivillig 

jfr. kommunens budget 

Vi drøftede hvilke konsekvenser/muligheder der ville komme, når 

kommunalbestyrelsens sammensætning ændre sig den 1. januar 2018. 

Frivilligt socialt arbejdet skifter udvalg fra Social- og Sundhedsudvalget til 

at høre under kultur – Fritid og oplevelsesøkonomiudvalget per 1. januar 

2018. 

Status på punktet tager op igen på næste møde. 

 

- Bestyrelsesmedlemmer – fremtidsplaner 

Alle bestyrelsesmedlemmer vil gerne fortsætte i bestyrelsen.  

Kassereren overvejer om hun gør bedre gavn, som frivillig bogholder end 

i bestyrelsen. Der var tilkendegivelser på, at bestyrelsen sætter pris på 

hende i bestyrelsen. 

  

- Nyt byråd – hvilke tiltag skal vi gøre? Hvilken betydning får det for FCG?  

Vi afventer en ny kommunalbestyrelse, og inviterer byrådet til FCG i det nye 

år. 

 
4. Punkter til beslutning:  

- Kontingent forslag skal udarbejdes til næste generalforsamling  

Vi drøftede forskellige løsninger, herunder muligheden for en 

støtteforening. Hans/Tina vil arbejde på et forslag, herunder undersøge, 

hvordan andre centre har det stykket sammen. 

 

- Dato for medlemsdrøftelse / præsentation af Fællesskabernes Hus 

Der blev ikke fastsat en dato, men gerne inden generalforsmalingen og  

marts kunne være aktuelt. 

 

- Kompetenceafklaring af bestyrelsen 

Skema til udfyldelse af bestyrelsen kompetencer sendes ud. Skal 
returneres til Tina. 



 

 
5. Bestyrelsesmøder i 2018:  

 

- Tirsdag 30/1 kl. 14-16 

- Tirsdag 6/3 kl. 14-16   

Knud meldte afbud til 30/1, og Kirsten J. meldte afbud til mødet 6/3 2018. 


