
 

Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2022 - kl. 17-19 FCG  
 

Deltagere:   Bente Most, Alex Rye Sørensen, Leif Nørskov Madsen, Olav Andersen, Tina Nørgaard, Pernille 
Sonne, Gribskov Kommune, suppleanterne Karen Raff, Pia Wistrøm og daglig leder Tina Nørgaard. 

Fraværende: ingen  
Sted:  FCG, Græsted Stationsvej 8 B i Græsted 

 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 
for pkt: 

Noter til referat: 

1 Ordstyrer Tina og referent Leif     

 Flg. punkter til drøftelse / kommentering:   

2 Godkendelse af referat fra af mødet den 19. april 2022 

• Er sendt rundt, og da der er gået mere end en uge 

siden anses det som godkendt. Det skal dog formelt 

føres til referat. 

Alle Godkendt uden 
bemærkninger 

3 Orienterende beretning fra lederen (Bilag 1) Tina Tina gennemgik den 
udsendte skriftlige 
beretning.  
Beretningen blev 
taget til efterretning 
uden bemærkninger. 

4 Forretningsorden til beslutning (Bilag 2) 

• Forslag til ny forretningsorden – drøftelse af 

indhold - Alex tovholder 

Alex, Leif og 
Karen 

Kommentarer og 
ændringsforslag til 
det udsendte forslag 
(§§ 1 – 4 blev 
korrigeret med de 
fremlagte forslag) skal 
rundsendes via mail 
senest den 10. 
august. Endeligt 
forslag behandles på 
mødet den 30.8.   

5  Lydavisen status på ny samarbejdsaftale Pernille Udsættes 

6 Støttemedlem – skal det fortsat hedde det?        Oplæg og 

baggrund for drøftelsen. 

Bente I vedtægternes §3 stk.  
1 er anført ”personer 
der støtter 
foreningens formål.” 
Betegnelsen 
støttemedlem 
fremgår ikke af 
vedtægternes tekst. 



 

Besluttet, at ordet 
”støttemedlem” ikke 
anvendes fremover. 
Beslutningen hindrer 
ikke at vedtægtens 
ordlyd citeres. 

7 Afrapportering på FRIG 2021 (Bilag 3) – til orientering Tina, Karen, 
Alex 

Materialet blev taget 
til efterretning  

8 Arrangementsudvalg (Hawaiifest) – er det et udvalg, som vi 

kan bruge til fremtidige arrangementer? Eller kun til denne 

fest i august?  

Samt status på planlægning af festen 20. august. 

Bente Dagen ændres til den 
21.8 
Arr. udvalget foreslog 
et budget på kr. 
10.000. Det blev 
besluttet, at udvalget 
skal udarbejde et 
budget 
(beslutningsgrundlag). 
Budgettet behandles 
af bestyrelsen på 
mødet den 20.6.  

9 Mødekalender for den kommende tid: 

• Bestyrelsesmøde datoer: 

– kan mødetidspunkt stadigvæk være tirsdage kl. 

17-19? 

• Frise regional workshop 14. juni i Lyngby 16.30-19 

• Gudrun fortæller om selvhjælp 20. juni 

• Frise nye konsulenter besøg i FCG 21. juni 

Alle 
 
 
 
Tina/Alex 
Alle 
Tina/Gudrun 

20/6 (efter selvhjælp 
– behandling af 
budget vedr. fest den 
21.8), 30/8 (kl. 15.00 -
17.00) 
Der blev på mødet 
orienteret om, at 
Frise har ansat et par 
nye konsulenter, som 
kommer på besøg i 
Græsted den 21/6.  
Konsulenterne har 
ønsket at møde 
selvhjælpskoordinator 
og leder. Bestyrelsens 
medlemmer er 
velkomne, hvis det 
har interesse.  
 
) 

10 Evt.  Intet 

 
24. maj 2022 – Leif Nørskov Madsen – referent. 


