
 

 
       

 Referat af bestyrelsesmødet 26/3-2019 
 

Deltagere: Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Kirsten Frandsen, Kirsten Ambus, Ingelise 
Biering, Knud Lolk Kristensen, Lis Kroghsbo, Tina Nørgaard. 
 
Sted: Græsted Frivilligcenter og Selvhjælp, Holtvej 8, 3230 Græsted. 
 
 

1. Valg af ordstyrer: Knud, valg af referent: Lis. 

 

2. Beretning fra lederen til orientering: Ingen bemærkninger. 

 
3. Punkter til drøftelse/kommentering: 

3.1. Økonomi: Revideret årsregnskab for FCG: Afventer godkendelse fra revisor. 

Ved indføring af nyt bogføringssystem i 2017 har det vist sig, at visse udgifter har 
været afholdt i 2016 og nu af bogføringstekniske årsager er opført som indtægter i 
2019, se årsskriftet for yderligere forklaring. 
 

3.2. FRIG (grundfinansiering fra staten). 

3.2.1 2018 Opfølgning på strategi og krav – vedtægtsændringsforslag.  
Forslaget blev drøftet og sættes til afstemning på generalforsamlingen. 
 
3.2.2 2019 – ny ansøgning. 
Hans og Tina skriver og arbejder på projektet med deadline 10. april. 

 
3.3  PUF ansøgning – Følgevenner, nye samarbejdspartnere - 1-årig bevilling.  

Der er indsendt PUF ansøgning, hvor der er fokus på at udvikle spisefællesskabet 

med nye samarbejdspartnere for at nå bredere ud. Vi taler om naboskaber via 

grundejerforeninger, og humanitært arbejde via folkekirken, som bl.a. har Verdens 

middag første fredag i måneden i Græsted Kirkelade. Der er lavet interessetilkende-

givelse med 2 grundejerforeninger og Folkekirken ved sognepræst Troels. 

3.4     Bestyrelseskandidater:  

Der er 2 kandidater i spil p.t. til bestyrelsen. En kvinde fra de kreative grupper og en 

mand med it-baggrund. Knud Lolk Kristensen (næstformand) og Kirsten Ambus 

(suppleant) stopper. 

 

3.5    Status på opgaver til generalforsamlingen. 

   Opgavelisten blev gennemgået. 

 



 

 

4. Orientering om afholdte møder og events. 

4.1 ”Sammen om sundhed og trivsel” pulje, samskabelse er bevilget 900.000kr.  

Ideer: Sundhedscafé bestyret af forskellige patientforeninger f.eks. Kræftens 
Bekæmpelse, Diabetes Foreningen, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Blinde- og 
Svagtsynsforeningen. 
Forskellige foredragsholdere og fælles temaer om kost og motion samt specifikke 
ting til de forskellige patientgrupper. 
 

4.2 Møde med kommunaldirektøren Sascha Volmer Sørensen. 

Den nye kommunaldirektør har været forbi for at høre om stedet og se hvordan det 

fungerer. Der blev drøftet fremtiden og mulige snitflader. 

 

4.3 Møde med borgmester og ÆSSU formand 

Hans orienterede om mødet omkring mere liv i bymidten af Græsted. Et forslag om at 

knytte FCG, biblioteket og Gribskov Arkiv tættere blev foreslået. 

 

4.4 FriSes årsmøde og generalforsamling 

Hans deltog og orienterede om indholdet. 

 

5. Kommende arrangementer: 

• Generalforsamling 25. april 

• Bestyrelsesmøde i FCG mandag 3/6-19 kl. 14-16. 

• Sommerfest for frivillige og ansatte fredag 24/5-19. 

• Medlemsarrangement: Græsted Revy og middag torsdag 13/6, Græsted Kro 

• 25 års jubilæum i 2020, dato ikke fastlagt. 
 

 
 
 
 
 
 


