
 

Referat fra bestyrelsesmøde 24/2-2020   
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Ingelise Biering, Vibeke Steen og Tina Nørgaard 
Afbud: Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo og Pia Lottrup  
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. Alle aktiviteter 
forløber tilfredsstillende og efter planen. 
 
Christina er efter sin sygemelding tilbage i 
receptionen. 
  

4 Punkter til drøftelse / kommentering  

4.1 Status på økonomi / budget  Årsregnskab 2019 og budget 2010 blev drøftet.  
 
Der er et overskud på ca. 100.000 i regnskabet.  
Der tages dog på nuværende tidspunkt forbehold 
for visse uoverensstemmelser i forhold til 
kommunen. 
 
For indeværende år budgetteres med et mindre 
underskud grundet flytning og jubilæum, og 
bestyrelsen er enig om, at vi fremover skal stile 
efter et resultat i balance. FRG har ikke som mål at 
skulle tjene penge ved at skabe løbende overskud. 
 
Det blev besluttet at ansætte bogholderihjælp 
svarende til 6-8 t./mdr.. 
 

4.2 Status for Budgetforlig & Selvhjælp 

  

FRG og centeret i Helsinge er i Gribskov kommunes 
budgetforlig tilført hver ekstra 200.000 kr. i 2020, 
dog mistes 50.000 kr. samtidig i 
huslejenedsættelse. Den tekniske måde tilførslen 
sker på er i proces.  
 
Der blev foreslået at afholde et fællesmøde 
mellem bestyrelsen kommunes fagudvalg for 
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi. 
 

4.3 Status for flytning Hans redegjorde for de foreløbige planer, herunder 
gennemgang af plantegninger. Indflytning er 
berammet til august/september. 



 

 
Vibeke orienterede om, at vi it-sikkerhedsmæssigt 
vil drage fordel af samarbejde med BLIK, idet deres 
offentlige PC-stationer renses hver nat for data via 
kommunens Public Net..   
Dette blev noteret som vigtigt i den fortsatte 
planlægningsfase. 
 
Der tages initiativ til afholdelse af et forstående 
medlemsmøde om flytningen. 
 

4.4 Selvevaluering til Frise og ny strategi   
 

Selvevalueringsskema er fremsendt til Frise ultimo 
januar. 
 
For så vidt angår strategien vil der ikke blive sat 
nye store tiltag i værk i 2020. Vi vil prioritere at 
konsolidere vores nuværende tiltag og drift. 
 
Et væsentligt initiativ vil dog være at påbegynde de 
nye samarbejder med skole og bibliotek.  
   

4.5 Nye emner til bestyrelsen 
 

Der blev drøftet mulige emner. 

4.6 Orientering om FriSe og uro i 
klyngeledergruppe pga. manglende 
politisk tyngde 

Tina orienterede om, at man i klyngeledergruppen 
(Nordsjælland) meget gerne så FriSe i en meget 
mere aktiv rolle i forhold til meningsdannelse. De 
forekommer at være lidt for noget usynlige. 
 
Bestyrelsen er enig i, at der er behov for mere 
tyngde ud af til, og at vi burde kunne få mere ud af 
dem som paraplyorganisation. 
      

4.7 Mødekalender for den kommende tid: 
 
o FriSe-årsmøde 6-7. marts 

 

o Frivilligrådets årsdag 24/3 

 
o Bestyrelsesmøde den 30/3  

 

o 25-års jubilæum 2020 –> fejring 16. 

maj  

 
o Generalforsamling 23/4 i Glimt 

 

 
 
Tina, Hans og Nanna deltager  
 
Tina og Michael deltager  
 
 
 
 
Aflyses – men samtænkes med 
indflytningsarrangement i nye lokaler og ny dato  
 
Jan Most foreslås som dirigent  



 

o Julefrokost for frivillige og ansatte 

den 13. december 

 


