
 

Referat fra bestyrelsesmøde 17/4-2020   
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Ingelise Biering, Kirsten Jacobsen, Lis Kroghsbo, Pia Lottrup, 
Michael Schmidt (via mobilen), Tina Nørgaard TN (leder) 

Afbud: Vibeke Steen 
Sted:  FCG, Holtvej 8, Græsted 
 

1 Valg af ordstyrer og referent Tina blev ordstyrer og referent 

2 Drøftelse af en genåbning af FCG 
 
 

Grundet corona pandemien har FCG været lukket 
siden 12/3 jfr. sundhedsmyndighederne og 
regeringens anbefalinger. 
 
På mødet blev der derfor drøftet hvornår, hvordan 
og for hvem der skal åbnes først. 
 
Flg. blev besluttet: 
 
Hvornår?  
FCG åbnes igen, når der er en offentlig 
tilkendegivelse af, at foreninger kan mødes igen. 
Derfor er FCG lukkes for aktiviteter i grupper og 
foreninger foreløbig til 10/5.  
 
Dog kan ansatte atter benytte arbejdspladsen fra 
mandag 20/4 under forudsætning af, at 
anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne 
overholdes. Der er derfor lavet afstands-
markeringer på gulvene, opstillet spritdunke ved 
indgang og på toiletter, samt der vil blive indkøbt 
papirhåndklæder til toilet og køkken. 
 
Hvordan? 
Der afventes sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer for en åbning.  
 
Hvis de nuværende regler fastholdes betyder det  
imidlertid, at max. 10 personer må være i det store 
lokale ad gangen samt max. 4 personer i it-lokalet. 
 
Der udarbejdes retningslinjer for brug af lokaler, 
samt oplyses om hvad huset sørger for af ekstra 
tiltag f.eks. rengøring. 
 
For at mindske smitterisikoen skal alle brugere selv 
have service, kaffe og forplejning med og vaske af 
hjemme, så FCGs service og maskiner udelukkende 



 

benyttes af ansatte/receptionister, og man derved 
undgår berøringer af skabe, opvaskemaskine og 
kaffemaskine. 
 
Borde skal stå i en fast opstilling med stole til max. 
antal i lokalet – de resterende fjernes. 
Der skal rengøres i lokalet INDEN aktiviteten 
sættes i gang af brugerne. 
 
TN checker med Kommunen, hvilke vilkår de 
kræver af FCG ved en åbning. 
TN checker med FriSe, hvilke retningslinjer de 
anviser FC´er ved en åbning. 
  
For hvem? 
Bestyrelsen besluttede at prioritere udsatte 
grupper højest ved en gradvis genåbning.  
 
Ovennævnte beslutninger genbesøges efter en 
officiel udmelding om retningslinjer ved en åbning. 
 

3 Evt. Andre mulige tiltag: 
Der blev drøftet muligheden for at benytte 
mundbind.  
For at undgå berøringer af vandhaner skal der 
installeres sensorstyrede blandingsbatterier på 
toiletter i de nye lokaler i arkivet.  
TN giver GKs ansvarlige ingeniør besked.  
 
Generalforsamling: 
Er foreløbig udsat til efter sommerferien, og vil 
blive varslet, når der igen er forsamlingsfrihed. 
 

4 Bestyrelsesmøde dato Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 5/5 kl. 10-12. 

 


