
 

Referat af bestyrelsesmøde 7/12-2021 kl. 17-19 FCG  
 

Deltagere:   Karen Raff, Pia Wistrøm, Bente Most, Alex Rye Sørensen, Leif Nørskov Madsen, Olav 
Andersen, Tina Nørgaard, Pernille Sonne, Gribskov Kommune (kommer lidt senere) 

Sted:  FCG, Græsted Stationsvej 8 B i Græsted 
 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 
for pkt: 

Noter til referat: 

1 Valg af ordstyrer og referent   TN/Alle Tina valgt som ordstyrer 
Leif valgt som referent 
(også ved fremtidige 
møder).  
I slutningen af mødet 
gennemgås notaterne 
Referat fremsendes hurtigst 
muligt til 
godkendelse/kommentarer) 

 Flg. punkter til drøftelse / kommentering:   

2 Godkendelse af referat fra 2/11 og 10/11 

- Er sendt rundt og da der er gået mere end 

en uge siden anses de som godkendte. 

Det skal dog formelt føres til referat. 

Alle Godkendt. 

3 Orienterende beretning fra lederen (Bilag 1) Tina Tina gennemgik den 
udsendte beretning. 
Godkendt. 

4  Forretningsorden (Bilag 2, 3 og 4) 

- Drøftelse af den nuværende 

forretningsorden og kig til den fra 

Helsinge Frivilligcenter – samt til Center 

for Frivillig social arbejde ark – 

 ønsker vi at justere på vores? 

Alex Det foreliggende udkast, 
FCH og Frises materiale blev 
drøftet. 
Der valgtes en 
arbejdsgruppe med opgave 
at udarbejde et forslag til 
forretningsorden. 
Alex (tovholder), Karen og 
Leif deltager 

5 Fagligt netværksmøde ved Frise 30/11, om 

civilsamfundsstrategi 

- Orientering om mødet fra deltagerne 

Tina, 
Karen  

Deltagerne redegjorde for 
mødets indhold.  
Det blev besluttet, at der 
fremover skal være en 
evaluering i bestyrelsen 
inden projekter afsluttes, 
især med henblik på 



 

fortsættelse af projektet 
eller dele af det. 
Arbejdsgruppe med Bente 
Most (tovholder) Pia og 
Tina med henblik på at 
udarbejde retningslinjer. 

6 Hvad brænder hver især for i bestyrelsen? Alle Alex – frivillighedstanken – 
udbredelse heraf. 
Olav – frivilligbegrebet og 
sociale arrangementer for 
udsatte/ensomme borgere. 
Karen – organisatoriske 
forhold/sammenhold-
udvikling af organisationen 
Pia – menneskers behov for 
socialt samvær - styrkelse 
af livsglæden. 
Bente – udvikling af fælles- 
skabernes hus – 
synliggørelse. 
Leif – sikring/udvikling af 
for- 
udsætninger for FCGs 
aktivi- 
teters afvikling bliver bedst 
mulig – ideskabelse på 
sund- 
hedsområdet. 

7  Kompetenceafdækning af bestyrelsen  

- Hvordan får vi bedst muligt alles 

kompetencer i spil. Evt. skema til 

afdækning. 

Alex/Tina Udsættes til næste møde 

8 Mødekalender for den kommende tid: 
Julefrokost 10/12 
Nytårskur 7/1 
Bestyrelsesmødedatoer (tirsdage kl. 17-19): 18/1, 

22/3 Generalforsamling 21/4 

Alle Tina gennemgik kort de 
nævnte arrangementer. 
(Julefrokost 10/12 er aflyst 
den 9/12)  
Næste møde i bestyrelsen 
er forlænget til 3 timer den 
18. januar fra kl. 17 – 20. 

 
 


