
 

 
Referat af bestyrelsesmøde 25/5-2018 - Frivilligcenter Græsted 

 
Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Kirsten 

Frandsen, Kirsten Ambus, Tina Nørgaard 
 
Afbud: Ingelise Biering, Knud Lolk Kristensen 
 

1 Godkendelse af referat 
Ordstyrer 
Referent  

Referat godkendt; ordstyrer Tina; referent Hans 

2 Beretning fra leder 
 (bilag 1) v. Tina 

En solid beretning gennemgået og anerkendt.  
 
Vedr: Fælles Fredag (spisefællesskab) blev tilføjet, at der pt 
arbejdes på at oprette en forening, som kan føre FF videre, når 
bevillingen udløber ved årets udgang. I forbindelse med 
oprettelse af foreningen blev mindet om kravet om 
Databeskyttelse, som bør indgå i vedtægterne. 
 
Vedr. Receptionisterne: bestyrelsen vil være repræsenteret ved 
næste receptionistmøde tirsdag 19 juni kl. 12:30 af Hans og 
Knud (skal bekræftes) med henblik at tilkendegive anerkendelse 
og for at erfare, om forholdene i receptionen kan forbedres. 

3 Økonomi v. kassereren 
Kirsten.J. 

Revisionen af sidste års regnskab har været sendrægtig og ofte 
uforståelig. Kirsten J og Kirsten A har arbejdet ekstremt hårdt 
for at holde revisorerne informeret. Der arbejdes på at forbedre 
kommunikationen med revisionsfirmaet, især op til det 
afsluttede regnskab.  

4 Punkter til beslutning:  

- konstituering 

 

- status vedr aflastning af 

Tina 

 

 

 

- forsikring for 

bestyrelsen; er vi 

dækket? 

Formand: Hans; næstformand: Knud; kasserer: Kirsten J. 
 
 
Arbejdspres op til generalforsamlingen har forsinket 
bestræbelserne for at aflaste Tina. Prioritet har IT og synlighed. 
Tina har opstartet assistance ved events. Synlighedsdelen især 
med opdaterede foldere er trængende. Oprettelse af 
frivilligbank og husråd er muligheder, som vil blive undersøgt. 
 
Tina vil undersøge forholdene vedr. forsikring af bestyrelsen.  
Hans meddelte, at dette tidligere havde været oppe i FriSe regi i 
forbindelse med, at grov forsømmelse havde ført til en 
ansvarlighedssag hos en af medlemsforeningerne. Tina vil 
undersøge behov og detaljer. 

5 Punkter til drøftelse: Afsnittet fra Frig-ansøgningen, Aktiviteter og Resultater er 



 

- Frig ansøgning – strategi 
og mål for 2018 
- evaluering af 
generalforsamling 
(referat i bilag 3) 
 
 
 
 
 
- dialogmøde med 
kommunens politikere 
22/5 
 
 
- nyt fra FriSe møde 24/5 
v. Hans og Tina 
 
 
 
 
- aktivitetshus i Græsted 
samt midler til at gøre det 
lettere at være frivillig jfr. 
GK budget 

vedlagt som køreplan for året. 
 
Generalforsamlingen med ca. 60 deltagere gik godt og en 
næsten enig forsamling godkendte bestyrelsens forslag om at 
øge kontingentet til kr. 100 per år. Samtidig tilskyndes 
foreningerne til at opfordre de medlemmer, som hidtil har 
optrådt i foreningsregi, til at melde sig ind som 
støttemedlemmer. Altså: de som regelmæssigt benytter huset, 
bør melde sig som betalende medlemmer. 
 
Knud, Tina og Hans deltog i dialogmøde med GK. Hermed 
startes samarbejdet vedr. den ny sundhedspolitik. 
Udgangspunktet er, at kommunens sundhedstal er gået tilbage 
de sidste fire år. 
 
FriSe mødet, som var det første i en række over tre år, 
omhandlede de nye krav til FRIG (statens grundfinansiering af 
frivilligcentrene) og de forhold, som skal sikre statslig støtte til 
frivilligcentrene fremover. Næste møde er i Græsted i 
november. 
 
Kirsten F kunne meddele, at kommunen har besluttet at arbejde 
efter ”kloge kvadratmeter” princippet, dvs. at rationalisere 
brugen af eksisterende bygninger snarere en at oprette nye 
faciliteter. De 400.000 kr. i budgettet til frivillige er dog stadig i 
spil. Et vigtigt argument for at kunne komme i betragtning vil 
typisk være, at der er tale om ”samskabelse” med kommunen. 

6 Vigtige datoer:  Donation fra Det grønne hus 1. juni kl. 19:45 

 Bestyrelsesmøder i andet halvår: onsdag 29.08 kl. 13:00; 
tirsdag 2.10 kl. 14:00; tirsdag 27.11 kl. 14 

 Medlemsdrøftelse vedr. Fællesskabernes Hus (udestår til 
næste bestyrelsesmøde) 

 Sommerfest for frivillige fredag 22. juni 

 Open by night Gilleleje 15-16 september (dato skal 
bekræftes; materiale fra synlighedsgruppen skal være klar) 

 Frivillig Fredag 28.09 

 Ældremessen finder ikke sted i år. 

 
Hlj/02.06.18 

 


