
 

Referat af bestyrelsesmøde 12/5-2021  
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Susanne Brøgger, Karen Raff, Michael Schmidt, Ingelise Biering, 
Carsten Eriksson, Tina Nørgaard, Pernille Sonne, GK 

Sted:  Fysisk i Græsted 
 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 
for pkt: 

Noter til referat: 
Til stede var: Tina, Hans, Michael, 
Pernille, Karen og Carsten 
Afbud fra: Ingerlise og Susanne 

1 Valg af ordstyrer og referent Alle Ordstyrer: Michael 
Referent: Carsten 

 Flg. punkter til drøftelse / kommentering:  Tina gav udtryk for glæde ved vores 
omsorg for hendes generelle trivsel. 
Glad for at vi også vil have fokus på 
centrets og bestyrelsens trivsel og 
samarbejde. Kort snak og info om den 
daglige drift af centret. 

2 Godkendelse af referat fra sidst  Alle Godkendt.  
Formanden opfordrede til, at vi sender 
1 ny mail, når vi svarer hinanden og 
ikke videreføre en tidligere sendte 
mail med flere svar 

3 Orienterende beretning fra lederen (Bilag 1) Tina God beretning trods coronasituatio-
nen.  
Projekt De små skridt (for fædre) 
bliver genopstarte efter sommer-
ferien.  
Projekt ”Cykling uden alder” skal 
udvides til hele Græsted by i stedet for 
kun på plejehjemmet. 

4  FCG åbning til orientering – herunder  

håndtering / kontrol af coronapas i åbningstid 

og udenfor åbningstid.  

Tina Vi satser på, at genåbningen holder  
den 21. maj 2021. Vi skal stadig være 
opmærksom på, om gæsterne er fuld-
vaccineret eller testet. Vi bærer stadig 
mundbind ved bevægelse i huset. 
Afstand siddende 1 meter. Vi 
opfordrer til, at tovholderne checker 
dokumenterne. Der er samme 
procedure i Frivilligcenteret i Helsinge 

5 Strategi opfølgning: 

• Ensomme unge  

• Fundraising  

Tina 
Carsten 
Karen 
Susanne 
 

Ensomme unge initiativ: 
Vi er i gang med at definere 
målgruppe og formål med projektet 
for ensomme unge.  
Ved tale med unge skal vi være 
forsigtige med at kalde dem 
”ensomme unge”.   



 

Fundraising:  
Carsten og Tina deltager i intro 
webinar omkring fundraising hos 
foreningen Velliv tirsdag den 18.05 
 
Nordea har pulje om lokale 
fællesskaber med ansøgningsfrist 
23/9, som vi planlægger at søge. 

6  Orientering om samarbejde med skolen Pernille Orientering fra Pernille omkring nye 
tiltag vedr. samarbejdet med skolen. 
Projektet er i sin første fase. 

7 Orientering om møde med verdensmål 

udvalg i kommunen 

Hans, 
Tina 

Et godt møde med politikerne fra 
verdensmål udvalget og embeds-
personalet. Der var bl.a. debat om, 
hvad Verdensmålene kan fremme i 
verdenen. Sundhed var bl.a. et af 
emnerne, hvor det kunne konstateres, 
at kommunens mål her ikke svarer til 
den reelle virkelighed. 

8 
 

Afrapportering til Frise, Socialstyrelsen og 

Vive (Bilag 2 og 3) 

Karen, 
Hans, 
Tina 

Der er afrapporteret på grund-
finansieringen til Socialstyrelsen samt 
udarbejdet årlig selvevaluering til Frise 
med fokus på vores strategisk arbejde. 
 
Vi har deltaget i en Vive undersøgelse 
(Det nationale forsknings- og analyse 
center for velfærd) om Frivilligcentre. 
Den er en opfølgning på Rambøll 
rapporten, som udkom i 2015-16 om 
Frivilligcentrenes rolle i civilsamfundet 
kompetencer, opgaver, roller, 
strategisk tænkning, finansiering 
m.m..   
 
Bilagene var til orientering, og der var 
ingen bemærkninger. 

9 Hjemmeside status Carsten De sidste ”knapper” på forsiden af 
hjemmesiden er nu klar. Carsten er i 
gang med ”en danskprøvetest” på 
indholdet i de forskellige oplæg/ind-
læg i knapperne. Hjemmesiden færdig 
inden sommerferien 

10 Planlægning af generalforsamlingen (Bilag 4 

Opgaveliste) 

Alle Tina havde udsendt opgaveliste over 
praktiske gøremål til general-
forsamlingen. Tina rundsender 
opdateret liste med ansvarlige og 
kontakter bestyrelsen inden 



 

generalforsamlingen.  
Varm mad er droppet pga. covid-19. Vi 
serverer kaffe og portionsanrettet kag 
på tallerkner. 

11 Mødekalender for den kommende tid: 
o Bestyrelsesmøder – dato inden 

generalforsamlingen? 

 Næste bestyrelsesmøde aftales efter 
generalforsamlingen 

12 Evt. 

1) Status på Hemmingeway club 

 

2) Status på lønpulje 

3) Status på tidsforbrug Tina opgaver 

4) Status på bestyrelsesmedlem 

  
 

1) Der er udsendt 
informationsmateriale vedr. 
Hemming-way Club. 

 
2) Aftale er rundsendt til 

bestyrelsen. 
 

3) Udsat til næste møde 
 

4) Hans stopper, Carsten 
opstiller til bestyrelsen. Vi 
mangler en ny 2. suppleant. 
Har søgt ny kandidat hos 
medlemmer, sat på facebook 
og i annonce om general-
forsamling. 

 

 


