
 

Referat fra bestyrelsesmøde 12/11-2020  
 

Deltagere:   Hans Laurits Jørgensen, Susanne Brøgger, Karen Raff, Michael Schmidt, Ingelise Biering, 
Carsten Eriksson, Pernille Sonne (Gribskov kommune), Tina Nørgaard   

Sted:       FCG, Græsted Stationsvej 8b, Græsted 
 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 
for pkt: 

Referat: 

1 Valg af ordstyrer og referent Tina Hans Laurits, ordstyrer 
Tina Nørgaard, referent 
 

2 Godkendelse af referat fra sidste 
møde i oktober  

Alle Godkendt med rettelsen: ”Skovskolen” ændres til 
”Naturskolen”. 
  

3 Godkendelse af strategiplan for 
2021-2022 

Hans Hans gennemgik planen og redegjorde for, hvor de 
forskellige forslag fra strategidrøftelsen 3. 
november indgik bl.a. indsatsen for unge, vores 
nye lokation samt kommende debatmøder. 
 
Strategiplanen blev godkendt af bestyrelsen. 
 

4 Godkendelse af budget for 2021 Tina Tina gennemgik de enkelte budgetposter, og 
bestyrelsen godkendte budgettet. 
 

5 Evt.  Forslag til fundraising: 

• Tobacco fonden – gavefonden 
Foreninger/gruppers aktiviteter evt. 
selvhjælp eller udflugt til INSP 
(www.insp.dk) med ansatte/frivillige 
 

• Johannes Fog – evt. kopimaskine. 
Biblioteket har kommunal aftale (SKI) om 
at kunne købe en maskine for 20.000 kr. + 
serviceaftale + print. Mulighed for om 
Frivilligcenteret kan bruge denne skal 
undersøges, da nuværende leasingsaftale 
af kopimaskinen udløber i 2021. 
 

• Nye selvhjælpsgrupper kan evt. søge via 
§18 midler 

 

• Kursus forslag: ”Sådan fundraiser du?” 
Nana kunne afholde eller lokalt kursus via 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) 
kursus for foreninger og grupper. 

              Der skal evt. søges §18 midler til at dække    
              oplægsholderen. 

http://www.insp.dk/


 

 

• Sociale medier (SoMe) kursus                     
Så alle foreninger/ gruppe tovholdere kan 
lære at tage gode billeder og skrive små 
tekster til facebook / nyhedsbrev / 
pressemeddelse. 
Evt. §18 midler til at afholde kurset. 

 

6 Mødekalender for den næste tid: 
o Debatmøde: 

 
 
 
 
 

o Bestyrelsesmøder 
 

o Julefrokost 11. dec? 
 
 
 
o Nytårskur 8/1-2021 

 
o Frise årsmøde marts – dato 

ukendt 
 
o Frivilligrådets årsdag marts – 

dato ukendt 
 
o Generalforsamling april  

  
Tirsdag 5/1 kl. 17-18:30 debatmøde om unge.  
Til mødet inviteres flg.:  

✓ Nana Bryder, FCG;  
✓ Nicolai, Skolen i Græsted;  
✓ Niels Henriksen, Naturskolen 

 
Næste bestyrelsesmøder:   20/1 kl. 18:30-21:30 
 
Mulighed for at Hans og Tina deltager i julefrokost 
for receptionister og ansatte undersøges, når der 
er mere klarhed over restriktionerne. 
 
Afventer – ej sandsynligt 

 


