
 

Referat - bestyrelsesmøde 2/12-2019 FCG  
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Lis Kroghsbo, Kirsten Jacobsen, Ingelise Biering, Michael Schmidt, 
Vibeke Steen (Gribskov kommune), Tina Nørgaard 

Afbud:  Pia Lottrup   
 

1 Præsentation af Vibeke Steen  

2 Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Tina; Referat: Hans 

3 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 

4 Beretning fra lederen til orientering (bilag 1)  Tilføjelser til beretningen: 
Vedr. Skolens venner: fremtidigt 
samarbejde med skolerne kunne omfatte 
såkaldte ”Reparationscaféer”, som 
orienterer eleverne imod genbrug. 
Vedr. IT-status: Hjemmesiden mangler 
opdatering og styring. Det blev vedtaget 
at søge professionel hjælp til 
genoprettelse og frivillige til 
vedligeholdelse. Der påregnes udgifter i 
størrelsesordenen 20.000, som dækkes af 
egenkapitalen. 

5 Flg. punkter til drøftelse / kommentering:  

5.1 Status på økonomi / budget  Der søges afklaring mht. aflønning af 
projektledere. Tina aftaler møde med HR 
i kommunen for at få afklaret om A eller 
B indkomst er mest hensigtsmæssig. 

5.2 Status på Budgetforlig og flytning  Endnu ingen afklaring på flytningen til 
Arkivet. Der er især brug for viden om 
tidshorisonten og parkeringsmuligheder 
for svagt-gående.  
Det forventes at FCG kan indkalde 
grupper til orientering i løbet af januar 
februar. Vibeke tilbyder at deltage. 

5.3 Status på strategien (bilag 2)  
 
Samt drøftelse af, hvad der skal prioriteres næste 
år 

 

Strategiplanen står over for revision, så 
den dækker 2020/21. Aktuelle områder 
til den nye plan er:   
Præcision af samarbejde med 
kommunen-strategien for at fokusere på 
samarbejdet m arkiv, bibliotek og skole. 
Det forventes, at nye fondsansøgninger 
kan understøtte dette samarbejde. 



 

Opfølgning og selv-evaluering vil blive 
udbygget til at være et mere præcist 
arbejdsinstrument. 

5.4 FriSe og Socialstyrelsesmøde 27/11 om 
evalueringsredskab 
 

Udspil på området fra FriSe blev drøftet. 
Endelig version afventes og vil blive 
drøftet i bestyrelsen. 
Mødet bragte FRIG-ansøgningerne på 
banen. Der hersker fortvivlende 
usikkerhed mht. procedurer og indhold.  
FCG har på den hårde måde efterhånden 
fået overblik over ansøgningsforholdene 
og forventer at næste ansøgning foregår i 
god orden. 

5.5 Orientering om FriSe og uro i klyngeledergruppe 
pga. manglende politisk tyngde 
 

Udsat  

5.6 Seniorfestival 28/11 – hvordan gik det?  
 

Enighed om, at det ny format og det ny 
sted, Kulturhavnen, blev en solid succes.  
Til forskel fra tidlige messer blev 
netværksdannelse en oplagt opgave. 
Næste år vil dette påvirke 
forberedelserne bl.a. med en større 
produktion af materiale til andre 
udstillere.  

5.7 Mødekalender for den kommende tid: 
o Bestyrelsesmøder i 2020 – nye datoer skal 

fastlægges 

o Julefrokost for frivillig og ansatte 13. dec. 

o Temamøde for medlemmer i januar omkring 

flytningen – muligheder og udfordringer  

o Græsted Forum 28. jan. – hvem ønsker at 

deltage? 

o 25-års jubilæum 2020 –> fejring 16. maj Glimt 

er booket – arbejdsgruppe? 

Bestyrelsesmøder: mandage 27/01; 
24/02; 30/03 kl. 14-16.  
Generalforsamling 23/4 i Glimt. 
 
 
 
 
Græsted Forum: Mulighed for 
samarbejde med Inger Slot Hørup fra 
BLIK  
25-års jubilæum: Datoen usikker pga. 
uafklarede flytteplaner. 

5.8 Evt. Behovet for at udfærdige en 
forretningsorden er presserende. Vil 
indgå i næste års prioritetsopgaver. 

 


