
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 27/11-2018 - Frivilligcenter Græsted 

 
Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Kirsten Ambus, 

Tina Nørgaard, Ingelise Biering, Knud Lolk Kristensen og Tina Nørgaard 
 
Afbud: Kirsten Frandsen 
 

1 Godkendelse af referat 
Ordstyrer 
Referent  

Referat godkendt. 
Knud Lolk Kristensen,  
Kirsten Jacobsen  

2 Beretning fra leder 
 (bilag 1 til dagsorden) v. 
Tina 

Tina redegjorde for projekter og tilbud.  
 
Bisiddergruppen  
Gruppen har fordelt sig mellem de to frivilligcentre. 
Genbrugsteltene 
Jobcentret har opsagt de medarbejdere der passede 
genbrugsteltene. På nuværende tidspunkt ved man ikke, hvad 
der skal ske med teltene. 
Donationer 
Vi har fået en del forholdsvis store donationer. Tina foreslog at 
nogle af disse bliver brugt til ”Revy på kroen”. Vi tager det op, 
når vi kender årsresultatet. 
Temamøder  
På grund af sygdom i efteråret er vores Temamøder blevet 
udskudt til den 17. januar 2019.01.07 
Andre møder    
Vi har deltaget i div.. dialogmøder med medarbejdere fra 
Gribskov Kommune. 
Eventgruppe      
Der er etableret en gruppe. Der arbejdes med Torvedag og Jul 
på kroen m.m.. 
Andre grupper 
Vi forsøger at få samlet en IT-gruppe og en gruppe der kan klare 
vores hjemmeside. 
 

3 Punkter til drøftelse: 3.1 FRIG (grundfinansiering fra staten) 
Vi har fortsat ikke modtaget de lovede 350.000 kr. fra Staten. 
 
3.1.1 2018 – opfølgning på strategi og krav  (bilag 2 til 
dagsorden) 
Vi har haft møder med Gribskov Kommune og Jesper 
Berhrensdorff omkring samskabelse og mental sundhed. Der 



 

foreligger ikke præcise dagsordner fra disse møder. 
 
3.1.2. FriSe møde den 14. november 2018 
Socialstyrelsen deltog i mødet. I vores ansøgninger skal vi 
beskrive vores projektmål og vores egne mål mere detaljeret.   
Der foreligger en skabelon hertil. 
 
3.2.1 Status på FCG ved Kirsten Jacobsen 
Som nævnt under punkt 3.1 har vi fortsat ikke modtaget 
grundfinansieringen på kr. 350.000 og vi er afhængige af den 
bogføring der foretages af Gribskov kommune. Vi kan derfor 
ikke på nuværende tidspunkt opgøre et resultat. Men 
bogføringen pr. 25. november 2018 viser et negativt resultat på 
kr. 298.554. Men der mangler fortsat en del bogføring før vi kan 
gøre resultatet op. 
 
3.2.2 Leders råderet 20.000 kr. 
Det fastslås, at lederen må bruge op til i alt kr. 20.000 om året 
uden for budget, og op til kr. 5.000 pr. gang til anskaffelses af 
driftsmidler m.v. uden at skulle have fuldmagt fra bestyrelsen. 
 
3.2.3 Budgethøring hos Gribskov Kommune 
Høringssvaret savner mere borgerinddragelse og der mangler 
budget for samarbejde. 
  

4 Andet 

 

 

 

 

4.1. Formandens kaffemøde med borgmesteren 
Hans fortalte, at han sammen med Bente fra Helsinge havde 
haft et interessant og givtigt møde med borgmesteren. Man 
havde bl.a. diskuteret de to frivilligcentres forskellighed. 

5 Mødekalender Bestyrelsesmøder: 
8. januar kl. 14 og 26. marts kl. 14. 
Andre møder: 
Samskabelseskursus den 5. december i Helsinge 
Julefrokost den 14. december (maden leveres af Rita Vad) 
Nytårskur den 4. januar 
Temamøde den 17. januar 
Generalforsamling 25. april 
 

KJ 6.1.2019 


