
 

Referat - bestyrelsesmøde 29/8-2018 kl. 13:00-15:00  
 
Sted:   Arkivet 
Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Kirsten Ambus, 

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

1 Valg af ordstyrer, 

referent samt 

godkendelse 

Ordstyrer: Knud; referat: Hans; referat godkendt 

2 Beretning fra leder Vedr. Fælles Fredag: Projektet kører godt er er populært blandt 
brugerne. Bevilling udløber ved årets afslutning. Fortsættelse kan 
blive et problem. Regeringen har foreslået 100 mio. kr. over 4 år til 
ensomme ældre. Udmøntningen kendes endnu ikke og finansloven 
er endnu ikke på plads. Hvis GK er inde over som for værdigheds-
puljen, vil FCG søge en videreførelse af FF eller et lignende projekt. 
 
Vedr. Naturvenner: Treårigt projekt, som er designet af Nana og 
samskabt med repræsentanter fra GK, Jobcentret; Kultur, Fritid og 
Turisme. Projektet er blevet til i samarbejde med Kirsten Fransen. 
Målgruppe er defineret af Jobcentret som enlige mødre.  
Der er tale om et projekt, som på alle måder opfylder intensionerne 
i Frivilligcharteret og Sundhedspolitikken. Projektet er på standby på 
grund af manglende finansiering.  
 
Vedr. Folk udenfor arbejdsmarkedet…: Ansøgning til A. P. Møller 
fonden om 5-årigt projekt i samarbejde med FC Helsingør, Halsnæs 
og Fredensborg og de kommunale jobcentre. Det drejer sig om et 
alternativt 4-måneders forløb for kontantlønsmodtagere, som er 
aktivitetsparate.  

3 Økonomi ved 
kassereren inkl. 
BDO protokol 
 
1) Nyt økonomisy-
stem i kommunen 
fra 2020 – 
konsekvenser for 
FCG i forhold til 
likviditet og moms. 

 
 
 
 
Det forventes, at ændringer kan medføre, at FCG mister 
regnskabssamarbejdet med GK og dermed momsfritagelsen.  
Den udstrakte hjælp som kommunen yder i form af kreditter, hvor 
bevillinger er forsinkede, ses som en nødvendighed. Hvis vi mister 
den service, må der findes veje i samarbejde med GK. 
 

4 Punkter til 
beslutning 

Status på Tinas opgaver og udvalg: forsinket,,, der har været en del 
opgaver.  



 

Forsikring for bestyrelsen: det blev drøftet, hvilken økonomisk 
ansvarlighed bestyrelsesmedlemmer kan udsættes for.  
Tina undersøger, om andre frivilligcentre eller FriSe har mere 
konkrete erfaringer. 

5 Punkter til 
drøftelse: 
 
 
 

Selvhjælpsmøde 27.08: møde mellem repræsentanter fra SH og FCG 
og tre medlemmer fra ÆSSU. Formålet var at give politikkerne en 
grundig indførsel i selvhjælpen, som de lige havde bevilget kr. 
180.000 for 2018 og kr. 170.000 for 2019. Mødet forløb meget 
tilfredsstillende. 
 
Temadag med GK: Knud og Hans deltog. Deltager fra et par 
foreninger og FCH. Mødet blev ledet af Pernille Didriksen.  
Frivilligcharteret og Sundhedspolitikken blev fremhævet som 
bærende dokumenter for samarbejder mellem frivillige og GK.  
Der er i høj grad brug for, at GK afklarer prioritetsområder.  
En enkelt stemme talte dog for ikke at afvente, men at klø på i 
samlet flok. Fremgangsmåden ved udarbejdelse af sundheds-
politikken, som lagde ud med en workshop blev fremhævet. Ligeså 
betydningen af omhyggelig forberedelse af temamøderne og udvælg 
-else af deltagere. 
 
Kursus med GK: Kommunen har afsat midler til kursus aktiviteter for 
frivillige i 2018, og Lis deltog, som repræsentant for FCG. Der blev 
kørt en proces omkring hvad kurserne skulle handle om, og det er 
landet på følgende 3 kurser.  
 

1. Hvordan håndterer vi forandringer (forskelligt)? Hvorfor er 
nogle videre efter to sekunder, mens andre skal bruge to år?  
Hvordan vil forandringer blive oplevet forskelligt og samtidig 
udfordre det fællesskab hvor opgaverne skal løses? 
Oplægsholder er Tommy Krabbe. 

2. Fastholdelse, rekruttering og ledelse. Hvordan kan vi 
tiltrække mennesker til vores foreninger/tilbud? 
Hvordan kan vi fx tiltrække andre frivilligmålgrupper end 
normalt?  
Hvordan kan vi fx få flere frivillige gennem samarbejder? 
Hvilke ledelseskompetencer er vigtige for at lede frivillige og 
hvordan uddelegerer man? 
Kurset vil bestå af tre mindre oplæg med efterfølgende 
workshops man vælger sig ind på. 

3. Samarbejde med erhvervsliv. 
Hvad skal der til for at erhvervslivet vil støtte foreningslivet? 
Hvilke måder kan man fx samarbejde med erhvervslivet på? 



 

Hvordan kan vi via samarbejde højne hinandens formål? 
Hvad er vi hver især gode til og hvad kan vi lære af hinanden? 
Erhvervslivet i Gribskov vil blive inviteret og arrangementet 
vil være meget dialogbaseret. 

 
Frig-ansøgning, socialstyrelsen: Der kræves bevis på en ”bredt 
sammensat bestyrelse”. Dette skal fremgå af vedtægterne. Der 
afventes udspil fra FriSe.  
Også skal der leveres en beskrivelse af de tiltag, som er sat i værk for 
at opnå målene i ansøgningen. Hans gav udtryk for, at vi er på vej 
både mht samarbejde med kommunen og med temamøde(r). 
 
Opgaveemner til bestyrelsen: Tina fremlagde liste over opgaver, 
som de er i dag. Flere er endnu ikke fuldt fungerende. Listen er pt 
bedste bud.  
 
Planlægning af FriSe-møde: FCG er vært for et FriSe møde 14.11 kl 
10-14. Det skal vurderes, om vi får brug for Glimt? 
 
Kursus for frivillige i Enneagram i nov/dec: Er for receptionister, 
bestyrelse, selvhjælp, gældsrådgivere og ansatte. Tilmelding 1. okt.. 
Omhandler forskellige personlighedstyper og hvad der motiverer og 
gør, at vi har den adfærd som vi har. En hjælp til alle som har med 
mange forskellige mennesketyper at gøre. 

6 Vigtige datoer i de 
næste måneder:   

 Torvedag i Græsted 3 års føs’dag 1. september   
  
 Demenstemadag 20/9 
 Frivillig Fredag 28/9 
 Medlemsdrøftelse/ præsentation af Fællesskabernes Hus 

torsdag 4. okt.  
 Julefrokost for frivillige 14/12 
 Nytårskur 4/1-2019 
 Generalforsamling 25/4-2019 

7 Evt. Vedr. opstilling til bestyrelsesposter: Knud og Kirsten Ambus 
genopstiller ikke. Knud er dog villig til at stille op som suppleant og i 
øvrigt være til rådighed hvis ingen anden melder sig. Hans overvejer. 
Muligheden for at øge bestyrelsen med to medlemmer blev drøftet. 
Da køen ved bestyrelsesposterne ikke ligefrem er lang, kan dette 
kun gennemføres, hvis der findes egnede kandidater. 

 


