
 

Referat fra bestyrelsesmøde 7/10-2019   
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Pia Lottrup, Ingelise Biering, 
Michael Schmidt, Tina Nørgaard 

Afbud: Kirsten Frandsen deltog ikke, da hun er stoppet hos kommunen   
Sted:  FCG, Holtvej 8, Græsted 
 

1 Valg af ordstyrer og referent Hans J. blev valgt som ordstyrer og Michael 
Schmidt som referent 

2 Godkendelse af referat  Referatet fra sidste møde blev godkendt 

3 Beretning fra lederen til orientering  Tina gennemgik de enkelte punkter. September 
har som normalt været præget af et højt 
aktivitetsniveau. Alle aktiviteter forløber meget 
tilfredsstillende og efter planen. 
 
Det blev oplyst at Vibeke Sten fra GK er udpeget 
som bestyrelsesrepræsentant og forventelig 
deltager i december mødet, som afløser for Kirsten 
Frandsen.  

4 Punkter til drøftelse / kommentering  

4.1 Status på økonomi / budget  Pr. 30/8 er der et underskud på driften på i alt 
71.000 kr. Der er tale om regnskabsmæssige 
periodeforskydninger, som bliver rettet op, når vi i 
nær fremtid får indbetalinger fra vores 
grundfinansiering.   

4.2 Status på FRIG 2019 (grundfinansieringen 

fra staten)  

Tina redegjorde for et utilfredsstillende forløb i 
forbindelse med afslutning på vores 2019-bevilling 
fra Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen havde således efterspurgt mere 
materiale, men været upræcis i hvilket. Det store 
problem var dog, at det var helt umuligt at komme 
i dialog herom med rette vedkommende på 
hverken den ene eller anden måde for at få en 
afklaring.  
 
Alt er nu efter en ihærdig indsats fra Tina løst. 
 

4.3 Status på strategien Her var navnlig det 1-årige PUF-projektet om 
følgevenner og det 2-årige projekt ”Palles Venner” 
med støtte fra Sundhedsstyrelsen i fokus.  
 
Projektleder Nanna Bryder gennemgik status.  
Projekterne er grundlæggende meget ens i sine 
mål og handler begge om at nå ud til ensomme 



 

mennesker og hjælpe dem på vej til en bedre 
tilværelse ved at skabe relationer til andre 
mennesker. 
 
Der vil være høj grad af synergi mellem de 2 
projekter, som der kan høstes store fordele af. 
 
Der samarbejdes med grundejerforeninger, lokale 
kirkesamfund og kommunen med henblik på at 
identificere målgruppen og nå ud til den. 
 
Der er et behov for at rekruttere et antal frivillige 
og understøtte dem i at nå til medborgerne. 
Herudover er der også behov for løbende 
informationskampagner om projektet. 
 
Udarbejdelse af en kort informationspjece er 
allerede sket. 
 
 

4.4 Budgethøringssvar til GK  
 

Høringssvar var blevet afsendt inden for fristen og 
blev kort gennemgået. 
 
Svaret forholder sig alene til de påtænkte 
besparelser i forhold til Sundhedspolitikken og § 18 
midlerne, hvor det beklages, at disse får negativ 
indvirkning på det vigtige samspil mellem FCG og 
de frivillige foreninger.   
 

4.5 Status på flytning 
 

Kommunen har tiltrådt flytning af FCG til lokal-
arkivet ved Græsted skole. Vi afventer nærmere 
om økonomi og tidshorisont, men det tyder på, at 
vi kan sidde huslejefrit, da der ikke er væsentlige 
meromkostninger, da lokalekapaciteten nu blot 
udnyttes mere optimalt.       
 

4.6 Statistik optælling af brugere af FCG i 
ugerne 36-40 

I en foreløbig aktuel septembermåling er der 30 % 
mandlige brugere af FCG og 70 % kvindelige. Ved 
opskallering svarer det til 12.000 brugere i alt på 
årsbasis.  
 
Den relativt pæne andel af mandlige brugere er 
overraskende. Det hænger sandsynligvis sammen 
med besøgene i flygtningerådgivningen og muligvis 
sundhedscaféen. Tallene skal dog analysere 
nærmere for at klarlægge dette.       
 



 

4.7 Mødekalender for den kommende tid: 
 
o Leder fylder 50 - fejring fredag den 

8/11 

 

o Fagligt netværksmøde den 27/11 

med Socialstyrelsen og FriSe om 

evalueringsredskabet i kvalitets-

modellen 

 
o Bestyrelsesmøde den 2/12  

 

o 25 års jubilæum 2020 –> fejring 16. 

maj  

 
 
Der stiles mod en kombination af 
fødselsdagsfejring og afholdelse af et åbent hus-
arrangement  
 
Tina, Hans, Lis og Michael deltager.  
 
 
 
 
Afholdes i FCG fra 14-16 
 
Glimt er reserveret til dagen. Planlægning er i 
gang.   

 


