
REFERAT – BESTYRELSESMØDE – FRIVILLIGCENTER GRÆSTED FCG - 29.05.17 

Deltagere: Tina Nørgaard, Lis Kroghsbo, Kirsten Frandsen (GK), Kirsten Jacobsen, Kirsten Ambus, Ingelise 

Biering, Knud Lolk Kristensen, Hans Laurits Jørgensen 

1. Velkomst til og afsked med bestyrelsesmedlemmer: 

Der blev taget afsked med Jette Lind og Lone Christensen og budt velkommen til Lis Kroghsbo, Kirsten 

Jacobsen som bestyrelsesmedlemmer og Kirsten Ambus som suppleant ved en kort præsentationsrunde. 

2. Ordstyrer: Knud, referent Hans  

3. Beretning fra leder: 

Da der kun var en enkelt tilmeldt fællesrengøringen, får Tina grønt lys til at søge tilbud udefra. Bestyrelsen 

og Tina vil fremover drøfte, hvordan vi kan dække udgiften i forbindelse med frivilligcentrets drift. GIV, 

Gribskov intern virksomhed, blev nævnt som en mulighed, som Tina kan tage med i sine undersøgelser. 

FCG kan ikke forventes at sikre medlemsforeninger momsfri service, f.eks. i forbindelse med avertering i 

pressen. Dette punkt vil blive afklaret snarest af Tina og kassereren.  

IT gør stadig knuder og Tina bemyndiges at indgå aftaler i med konsulenter, når eventuel opgavefordeling 

er afklaret med de sagkyndige i IT rådgivningen, som tænkes at kunne indgå som backup i driften. 

4. punkter til beslutning: 

Konstituering: Hans er formand, Knud er næstformand, Kirsten J er kasserer. 

Forslag til forretningsordenen ses som et udgangspunkt som skal afklares og forkortes. Dette vil ske på 

førstkommende visionsmøde. Forretningsordenen vil lægge vægt på at søge større åbenhed i forholdet 

mellem bestyrelsen og medlemmerne. Her tænkes først og fremmest på, at dagsordener / mødereferater 

vil blive lagt på hjemmesiden. 

Regnskabsprotokollen gør opmærksom på den manglende interne kontrol gennem f.eks. 

funktionsadskillelse, selv om den ikke finder fejl i regnskabsaflæggelsen. Bestyrelsen vil søge dette afklaret, 

så bemærkningen kan slettes næste år. Bestyrelsen indser, at en alt for omstændelig kontrol vil gøre Tinas 

dagligdag besværlig og vil søge veje, hvor dette ikke sker. 

5. Punkter til drøftelse: 

Evaluering af generalforsamlingen:  

Forslaget om kontingentforhøjelse faldt på, at grupper og enkeltmedlemmer ikke var tilstrækkelig 

defineret. Principielt er der ikke modstand mod forhøjelsen, kun spørgsmålet om hvordan. Bestyrelsen vil 

søge kontingentspørgsmålet afklaret med nogle af de opponenter, som reagerede imod bestyrelsens 

oplæg. Bestyrelse og leder vil undersøge hvordan flere brugere af FCG kan bringes til at betale kontingent 

gennem større kendskab til FCG. Dette kan understøttes af en velkomstfolder, som uddeles gennem 

medlemsforeninger og grupper. 



 

6. Mødekalender: 

Bestyrelsesmøder: 23. aug. 16:30 – 18:30; 11. okt. 13:00 – 15:00; 7. dec. 13:00 – 17:00 (incl. julefrokost)  

Visionsmøde: 3. aug. 11:00 – 14:00 

Orientering af nye bestyrelsesmedlemmer: 12. juni kl. 10:00 

Sommerfest for frivillige og ansatte: 18. aug. Tid og sted endnu uafklaret. 

7. Næste mødedato: 23. aug. 16:30 – 18:30 

8. Eventuelt: - 

HLJ.30.05.17 


