
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde 29/11-2022 kl. 16-18 FCG  
 

Deltagere:   Bente Most, Alex Rye Sørensen, Leif Nørskov Madsen, Olav Andersen, Karen Raff, Pia Wistrøm, og 
daglig leder Tina Nørgaard, 

Fraværende: Pernille Sonne, Gribskov Kommune 
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 4. okt. 

• 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 Lederens beretning – til orientering (Bilag 1) Tina Godkendt 

4 Status på selvhjælpen – til orientering Alex/Tina Orientering fra 
Alex og Tina. 

5 Ved fravær af lederen – hvad gør vi hvis det sker? Drøftelse Alex Bestyrelsen 
gennemgik, de 
forskellige 
scenarier, der kan 
opstå i givet fald. 
Formanden og 
kassereren er 
opmærksom på 
den eventuelle 
problematik. 

6 Forretningsorden – til drøftelse og beslutning 

Sidste rettede version rundsendes af Leif 

Alex, Leif, 
Karen 

Udkastet foreløbig 
godkendt af 
bestyrelsen. Det 
vedlægges refe- 
ratet og betrag-tes 
som godkendt 
med samme frist. 

7 Status på lydavisaftale - til orientering Alex Redaktionsgrup- 
pen betragtes som 
selvstændig 
gruppe, der 
arbejder frivilligt 
for kommunen. 



 

8 Medlemsarrangement 25. februar - til drøftelse og beslutning Bente Der planlægges et 
arr. med spis-ning 
og under- 
holdning med irsk 
islæt 
Deltagerbetaling 
vil finansiere 
dette. 

9 Mødekalender for den kommende tid: 

• Julefrokost 9. dec 

• Nytårskur 6. jan 15-17 

• Forslag til bestyrelsesmøde: tirsdag 24/1 kl. 15-17 

Generalforsamling 20. april i Græsted skoles kantine kantine 

Alle 
 
 

Godkendt 

10 Evt.  1.Bestyrelsen 
overvejer om der 
er behov for at 
afholde egentlige 
medlemsmøder. 
2.Pia omtalte de 
seneste afholdte 
arrangementer på 
Græsted Kro. 
3. Et politisk parti 
har indmeldt sig 
og har til hensigt 
at afholde et 
medlemsmøde. 
Bestyrelsen er af 
den opfattelse, at 
det ikke er i 
overensstemmelse 
med frivilligcen- 
trets formål, at  
partipolitiske for- 
eninger afholder 
offentlige møder, 
herunder møder 
for medlemmer  i 
centrets lokaler. 
 

 
Helsinge, den 5. december 2022 
Leif Nørskov Madsen, referent. 


