
Referat af generalforsamling for Frivilligcenter & Selvhjælp Græsted 
torsdag den IO- juni 2021 

Fremmødte medlemmer: 34 
Valg af dirigent: Jan Most 
Valg af referent: Carsten Eriksson 
Jan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med diverse opslag. 
Hvis de fremmødte rejser sig fra stolene, skal der bæres mundbind. 
Dagsordenen: Godkendt 
Formandens/bestyrelsens beretning: 

 Tak for tilslutningen til generalforsamlingen 
 FCG er i gang med at åbne igen rigtigt for møder, projektarbejde m.m. 
 1 2019 havde centret mange opstarter på projekter 
 2020 betød, at en del af projekterne måtte sættes på pause 
 1 foråret 2020 havde centret 25 års jubilæum, som vi lige nåede at fejre i 

september med taler af politikere, tidligere ansatte m.fl., god dag  Palles 
venner-projektet samt spiseaftenerne har været videreført 

 Projektleder Nana Bryder har trods corona arbejdet ihærdigt med dette projekt 
 Sundhedscaféen har tidligere haft stort deltagerantal men har også været på 

pause p.g.a. corona 
 Frivilligcenteret fik ekstra tilskud fra kommunen, som er allokeret til 

selvhjælpen. 
 Skolevennerprojektet måtte også drosle ned grundet coronasituationen  Vi 

har haft flytning af centret fra Holtvej til Græsted Stationsvej, hvilket har givet 
os nye naboer: Kroen, Skolen, Biblioteket, Kirken, Arkivet og lidt 
Gribskovhallen. Tak til alle for stor hjælp med flytningen.  Tak til andre som er 
med til at få FCG til at fungere. 

Beretningen godkendt 
Beretning fra centret daglige leder: 

 Rart at se medlemmer igen 
 Centret har været lukket fra 12. marts 2020 til 8. juni 2020, og igen fra 

december 2020 til maj 2021 
 Flytningen gik rigtigt fint. Stor tak til frivillige med hjælp ved nedpakning, 

udpakningen og flytningen af bl.a. 113 flyttekasser. Det tog 4 timer. 
 Vores strategipolitik er fin. Økonomitilskud fra kommunen har stabiliseret FCGs 

selvhjælp. 
 Vores fælles spiseaftener i Palles venneregi blev til en 'Take away"-ordning, og 

vi fik etableret "telefonvenner". 
 Der har været afholdt nogle kulturelle aktiviteter ud fra coronareglerne 



0 FCG er i gang med et nyt projekt vedr. enlige fædre og deres problematikker  Jul 
på kroen blev til 'Take away", som blev en stor succes. Tak til hjælperne. 60 
mennesker fik gratis julemad. 

 Flot afholdelse af vores 25 års jubilæum 
 Der arbejder på at få flere projekter koblet på centret 
 Vi er i gang med udarbejdelse af ny folder 
 Hjemmesiden er ved at blive revideret og fornyet 

Beretningen godkendt 
Regnskab 
Kasseren gennemgik regnskabet, som grundet coronasituationen udviste et overskud 
på 200.000,00, hvoraf der allerede er disponeret over godt 90.000 kr. i 2021 til bl.a. 
betaling af indefrosne feriepenge. Der vil på et bestyrelsesmøde blive taget stilling til, 
hvorledes vi fornuftigt kan anvende nogle af disse midler til gavn for kommende 
projekter. 
Regnskabet blev godkendt. 
Fastsættelse af kontingent 
Kassereren foreslog uændret sats, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Kontingent i 
2022 er fortsat kr. 100,00 pr. person eller forening / gruppe. 
Indkomne forslag: 

Ingen 
Valg til bestyrelsen: 
Karen Raff var på valg. Karen blev genvalgt for 2 år 
Da formanden Hans ikke ønskede genvalg, var der en ledig bestyrelsespost. 2. 
suppleanten i bestyrelsen Carsten Eriksson stillede op og blev valgt for 2 år 
Suppleant Ingelise Biering ønskede genvalg og blev valgt. Pia Wistrøm stillede op som 
2. suppleant og blev valgt. Begge for 1 år. 
Eventuelt 
Tina holdt en afskedstale for formanden Hans 
Tidligere politiker Ole Chr. Petersen holdt en tale for Hans 
Næstformand Susanne Brøgger holdt en tale for Hans. 
Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen 
REF/ Carsten Eriksson 

 Referent, Carsten Eriksson Dirig t,  Jan  


