
 

Referat af bestyrelsesmøde 23/8-2022 kl. 15-17 FCG  
 

Deltagere:   Bente Most, Alex Rye Sørensen, Leif Nørskov Madsen, Olav Andersen, suppleant Karen Raff, samt 
daglig leder Tina Nørgaard 

Fraværende:           Pernille Sonne & suppleant Pia Wistrøm 
Sted:  FCG, Græsted Stationsvej 8 B i Græsted 
 

 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 
for pkt.: 

Noter til referat: 

1 Ordstyrer Tina og referent Leif    Ok 

 Flg. punkter til drøftelse / kommentering:   

2 Godkendelse af referat fra 15. august 

• 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 

3 Lederens beretning – til orientering Tina Godkendt 

4 Evaluering af hawaiifest for medlemmer  

• Planlægningsgruppen fremlægger deres evaluering 

for bestyrelsen. 

• Bestyrelsen beslutter om man ønsker, at der skal 

afholdes en medlemsfest igen i 2023. 

Bente, Pia Bente fremlagde 
den foreløbige 
evaluering, som 
godkendtes. 
Bestyrelsen god-
kender, at der kan 
arbejdes videre 
med op til 2 
tilsvarende arran-
gementer i 2023. 
Rådighedsbudgetter 
skal godkendes af 
bestyrelsen. 

5 Orientering om status på sparekatalog / råderumskatalog  

• Prioritering i kultur-fritid og forebyggelsesudvalget 

• Besøg af politikere 

• Høringssvar, FCH, Senior og ældrerådet 

Alex/Tina FCG er endt som nr. 
22 i udvalgets 
prioriteringsrække-
følge. 
Relevante politikere 
er kontaktet, og der 
er kun kommet 
positive 
tilbagemeldinger 
indtil videre. 
Høringssvar bliver 
udarbejdet i 



 

samarbejde med 
FCH. 
Vi får besøg af de 
politiske 
beslutningstagere i 
løbet af den 
kommende tid. 

6 Strategiseminar – deltagere, program og plan Tina/Alex Den 13.9 kl. 13. 
Tid og sted 
udmeldes senere af 
Tina. 

7 Ny samarbejdsaftale med kommunen på vej og betydningen 

for FCG - til orientering  

Tina  Tina redegjorde 
nærmere for den 
bestående aftale fra 
2007 og 
orienterede om 
status på 
sonderingerne 
omkring en ny 
aftale, da flere af 
forudsætningerne 
for aftalen har 
ændret sig. 

8 Fundraising – Gårdhave, Selvhjælp, Andet Tina Tina orienterede 
om de forskellige 
aktuelle 
overvejelser. 

9 Mødekalender for den kommende tid: 

• Næste bestyrelsesmøde dato: tirsdag 04.10.2022 16 – 

18. 

Alle 
 
 

Mødet afholdes 
tirsdag, den 
4.10.2022 fra kl. 16 
til 18 

10 Evt.  Bente orienterede 
om, Dansk 
Flygtningehjælp 
havde besøgt 
frivillig flygtninge-
hjælp her i huset, 
hvor vi bl.a. drøf-
tede fokus på ældre 
ensomme flygtnin-
ge. 

 


