
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 23/8-2017 Frivilligcenter Græsted 

 
Deltagere: Hans Laurits Jørgensen, Knud Lolk Kristensen, Kirsten Jacobsen,  

Lis Kroghsbo, Kirsten Frandsen, Tina Nørgaard 
 
Afbud:  Kirsten Ambus afbud, Ingelise Biering afbud 
 

1. Ordstyrer: Tina; Referent: Knud 

 
2. Kommentarer til beretning fra leder:  

- Økonomien blev gennemgået og herunder, at der er undersøgelser i gang i forhold til 

indkøb af et bogføringssystem samt omkostninger herved. IT situationen er stadigvæk 

vanskelig, og der er iværksat undersøgelser i forhold til en ny model for it-driften i 

huset. 

- Aktuelle og ansøgte projekter blev drøftet 

- Sommerfest for frivillige og ansatte blev afholdt 18.aug i FCG. Deltagerne var glade og 

har omtalt den positivt. 

- FriSe kommer til Hillerød 5.sept for at møde bestyrelser og ledere på Nordsjælland og 

KBH, og Tina og flere fra bestyrelsen deltager i mødet, hvor der bl.a. drøftes de 

kommende kriterier for Frivilligcentrene. 

 
3. Punkter til beslutning: 

- Visionsmøde den videre planlægning  

Husets nye undertitel/slogan blev foreslået til at være: Fællesskabernes Hus.  
Vedr. den videre planlægning skal der aftales møde med frivillige, ansatte og 
bestyrelsen på oktobermødet.  
Visionen skal færdigskrivelse. 
 

- Gribskov kommune Sundhedspolitik  

Vi har sendt et høringssvar til den af kommunen udarbejdede sundhedspolitik. 
 
- Status på kommentarer i regnskabsprotokol fra BDO 

Kommentarerne blev drøftet. 
 

4. Punkter til drøftelse: 

- Organisering inkl. kontingent (ny struktur) 

- Stæremosens muligheder  

Ønske om et ”kontor” i madfællesskabet? 
 

5. Mødekalender 



 

22/8 Sundhedspolitik GK drøftelse med medlemmer FCG (Hans, Tina) 

2/9 Græsted torv 2 års føs’dag (Tina, Jan, Else) 

5/9 FriSe møde Hillerød (Hans, Tina, Lis, Knud) 

9/9 Fælles Rengøringsdag (Tina, Knud) 

14/9 Kommende seniorer oplæg (Tina) 

21/9 Demensdag (Tina, Nana, Pia) 

29/9 Frivillig Fredag (Tina) 

2/10 Ældremesse (Nana, Jan, reception, Lydavis) 

Okt.+ dec  Projekt Frivillig (unge – gymnasiet) – (Tina) 

Ca. nov.  Frivilligbørs samme med kommunen 

15/12  Julefrokost for ansatte og frivillige 

 
6. Næste bestyrelsesmøde inkl. julefrokost:  torsdag 7. december kl. 13-17 


