
 

Referat fra bestyrelsesmøde 4/2-2019 kl. 12:30-15 FCG  
(erstatningsmøde for det aflyste møde 8.jan) 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Kirsten Frandsen, Kirsten Ambus,   Ingelise 
Biering, Tina Nørgaard 

Afbud:      Knud Lolk Kristensen, Lis Krogsby 
Sted:      FCG, Holtvej 8 
 

1 Valg af ordstyrer og referent Referent: Hans Laurits 

2 Beretning fra lederen til 

orientering (bilag 1)  

Inkl. projekterne Fælles Fredag, 
Selvhjælp, Demensvenlig NS, 
Skolens venner, Økonomisk 
rådgivning. 

Tilføjelse til aktuelle projektansøgninger:  
- - Naturvenneforslaget vil orientere sig i forhold til 

Nationalparkstilbudene. 
- - Arbejdsmarkedsprojekt er for aktiveringsparate, inden de 

er parate til arbejdsmarkedet. Det er tale om et langsigtet 
projekt i samarbejde med jobcentrene i de pågældende 
kommuner. 

3 Punkter til drøftelse:  

3.1 Økonomi:  

3.1.1 Årsregnskab for FCG v. Kirsten J. - Regnskabet ligger nu parat til revision. Der er tale om et 
flot driftsregnskab, som også præges af gaver fra FCGs 
tidligere medlemsskare. 
- Regnskabet er organiseret således, at det i år giver bedre 
mulighed for at detaljere driftsudgifterne. 
- Det endelige reviderede regnskab vil blive gjort offentlig 
ved generalforsamlingen. 
- Udgiften for kaffe og fødevarer omfatter sammenkomster 
for frivillige i FCG og kan derfor betragtes som en slags løn 
til frivillige. 

3.1.2 Budget for 2019 Et budget for dette år er udarbejdet, som udviser en 
balance mellem indtægter og udgifter. 

3.1.3 Revy for medlemmer FCG vil søge pladser til årets Græsted-revy med et tilskud 
på 100 kr. per kuvert. Pengene er sikret gennem sidste års 
indtægter fra genbrugsteltet. 
Det fremhæves at støtte til medlemmers revybilletter skal 
kunne sættes i forbindelse med indtjening fra teltet eller 
lignende. 

3.1.4 25-års jubilæum i 2020 Jubilæet afholdes næste år i stil med 20-års jubilæet. 

3.2 FRIG; Grundfinansiering fra 
staten: 

 

3.2.1  Opfølgning på strategi og krav 

(bilag 2) inkl. vedtægtsændring 

 

Den præcise formulering afventer udspil fra FriSe, men der 
var enighed om, at vi drøfter med de frivilligcentre, som vi 
har forbindelse med. 
Umiddelbart er der usikkerhed fra mange centre om, 
hvordan man forener demokratiske valg med en på 
forhånd givet sammensætning af bestyrelserne. 

3.2.2 2019 – ny strategi – vigtige 
områder 

Meldinger fra Socialstyrelsen og FriSe antyder, at der skal 
redegøres i detaljer i FRIG-ansøgningen og vi satser derfor 
på, at vores udvikling af Fælles Fredag som et 



 

spisefællesskab, kan bruges i ansøgningen. 

4 Møder og events:  

4.1 Evaluering af nytårskur 4. jan Der var ca. 60 besøgende til nytårskuren, hvilket er 
tilfredsstillende. 

4.2 Evaluering af temamøde 17. jan Der var ca. 12 fremmødte, hvilket er klart færre end 
forventet. Mødet var ikke desto mindre godt. Det er 
nødvendigt at revurdere indbydelsesformen, som uden 
tvivl kan forbedres ved at være mere præcis i sit budskab. 

4.3 Møde med politikere, 

administration, Seniorcentre, 

Frivilligcentre 29. jan om 

samarbejdsflader og 

udviklingsmuligheder 

Tina og Hans deltog. Umiddelbart er det svært at se, hvor 
samarbejdsflader skal opstå. Der leverede mødet ikke 
noget særligt bortset fra en tanke om at linke op til 
hinanden. 
 

4.4 Nye tiltag Der var, i lyset af ovenstående, enighed om, at det sikkert 
var mere frugtbart at arbejde for samarbejder uden for 
denne snævre kreds f.eks. kultur, sport, events m.m. 
Vi vil opsøge personer indenfor de nævnte områder, 
herunder ansatte i kommunen.  
Eksempler fra Århus viser, at spontane fællesskaber kunne 
være en vej frem med særlig henblik på at rekruttere 
frivillige på nye ad hoc opgaver og skabe netværk, som ikke 
nødvendigvis er tilknyttet FCG. 

 Næste bestyrelsesmøde 26.03.2019 

  


