
 

Referat fra bestyrelsesmøde 12/8-2019   
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Pia Lottrup, Ingelise Biering, 
Michael Schmidt, Tina Nørgaard 

Afbud: Kirsten Frandsen  
Sted:   Arkivet, Græsted Stationsvej 8, 1. sal, Græsted 
 

1 Valg af ordstyrer og referent Hans J. blev som ordstyrer og Kirsten J. som 
referent 

2 Godkendelse af referat  Referatet fra sidste møde blev godkendt 

3 Beretning fra lederen til orientering  Tina kunne desværre oplyse, at Kirsten Frandsen 
var fratrådt sin stilling ved kommunen, der er 
ingen oplysninger om en ny repræsentant fra 
kommunen.  
Tina gennemgik herefter de enkelte punkter. 

4 Punkter til drøftelse / kommentering  

4.1 Status på økonomi / budget  På grund af sommerferien er der ikke yderligere 
bemærkninger til bogføring m.v. 

4.2 FRIG 2019 (grundfinansieringen fra 

staten) – støtte er bevilliget dog med krav  

På opfordring fra Socialstyrelsen om FRIG har Hans 
og Tina udarbejdet et skema om forandrings-
strategi m.v.  Skemaet vedr. forandringsstrategi, 
visioner m.v. blev gennemgået.  Bilagene er 
udarbejdet, således at de kan være en del af vores 
dokumentation og oplysninger i forbindelse med 
ansøgninger og den efterfølgende afrapportering.   
Mål og planer blev gennemgået. 

4.3 Status på ansøgte puljer: 
4.3.1 PUF; Følgevennerne -> med nye 
samarbejdspartnere, folkekirken og 
grundejerforeninger 
 
4.3.2 Sundhedsstyrelsen; Palles Venner -> 
med nye samarbejdspartnere folkekirken 
og grundejerforeninger 
 

Hans og Tina fortalte om de midler vi har fået fra 
henholdsvis PUF og fra Sundhedsstyrelsen på h.h.v. 
kr. 130.000 og kr. 868.000. Midlerne skal bl.a. 
bruges til at fortsætte med ”Fælles Fredage”, men 
som noget nyt vil man nu i samarbejde med 
folkekirken og grundejerforeningerne prøve at ”få 
fat i” de især enlige/ensomme mænd, som normalt 
ikke kommer til vores arrangementer, samt 
oprettet et følgekorps, som kan tage kontakten til 
målgruppen. 

4.4 Liste over opgaver i bestyrelsen  
 

Listen blev gennemgået.  
Desværre var alle bestyrelsesmedlemmer bortrejst 
den 31. august, og bestyrelsen er derfor ikke 
repræsenteret ved Fødselsdagen for Græsted Torv. 

4.5 Status på flytning 
 

Intet nyt om flytningen til arkivet, da sagen er 
blevet skubbet til september udvalgsmøde. 

4.6 Ny leder hos Frivilligcenter Helsinge samt 
reception 30/8 

Receptionen finder sted kl. 15.  
Hans og Tina deltager i afskedsreception og 20 års 
jubilæum. 



 

4.7 Mødekalender for den kommende tid: 
o Orienteringsmøde for samarbejds-

partnere om projekter 20/8 kl. 17 

o Græsted Torv 31/8  

o Bestyrelsesmøder: 7/10, 2/12 

o 25 års jubilæum 2020 –> fejring 16. 

maj  

Tina, Hans og Kirsten deltager i mødet den 20. 
august. 
 
Bestyrelsen møder ikke op den 31. august jfr. 
Punkt 4.4. 
 
Alle har meddelt, at de kan komme på de aftalte 
bestyrelsesmøder. 
 
Glimt er reserveret til dagen. Forskellige forslag 
vedr. bespisning og underholdning blev drøftet, 
men intet vedtaget. 

 


