Referat af bestyrelsesmøde d. 20/1-2021
Deltagere:
Sted:

Hans Laurits Jørgensen, Susanne Brøgger, Karen Raff, Michael Schmidt, Ingelise Biering,
Carsten Eriksson, Pernille Sonne (Gribskov kommune), Tina Nørgaard
Online via teams – link sendt rundt

Dagsordenpunkt:
1

Valg af ordstyrer og referent

Ansvarlig
for pkt:
Alle

Tina blev valgt til ordstyrer og
Michael/Tina valgt til referent.

Flg. punkter til drøftelse / kommentering:
2

Godkendelse af referat fra sidste møde
(Bilag: nov. referat)

Alle

Referat blev godkendt.

3

Mundtlig beretning fra lederen til orientering

Tina

Tina gav en kort status.
Aktiviteterne i huset er som følge af
Corona på pause.
Julehjælpen den 24. dec. bestod af
gratis udlevering af julemåltid til
udsatte borgere samt værtskab for
andre. Der blev leveret mad til 60 m/k
og det forløb fint og med stor
taknemmelighed.
Projekt De små skridt – et
træningsforløb for fædre med
delebørn - er udskudt til marts. Skolen
i Græsted hjælper med formidlingen
af tilbuddet via Socialrådgivere og
Aula.
Den nye hjemmeside lanceres i løbet
af januar, og har taget en del
medarbejderressourcer.
Der er gået en del ledertid med at
lukke 2020 regnskabet i forhold til
mellemregningen med kommunen.

4

Status på økonomi 2020 inkl. forventet
resultat til orientering

Michael
& Tina

Regnskabet for 2020 tegner til et
overskud på ca. 200.000 kr. Det er et
noget bedre resultat end det
budgetterede underskud på 24.000.

Ændringen hænger sammen med 3
forhold:
1. Ekstraordinære indtægter fra
gældsrådgivningen på ca.
80.000 kr.
2. 70.000 i driftsbesparelser
p.g.a. aktivitetsnedgang som
følge af Corona
3. 70.000 som følge af
periodeforskydning fra 2019 i
forhold til indtægtsføring af
midler til selvhjælp

5

Status på fundraising: (Tobacco gavefond,
Velux 15. feb, Tryg 1.marts, andre) til
orientering

Hans &
Tina

Tobacco Gavefonden har bevilget
20.000 kr. til kommunikation/
synlighed /ensomhedsbekæmpelse.
Rammerne for brug af midlerne er til
vores fordel forholdsvis brede.
Der er givet afslag fra Sygesikring
Danmark vedr. projekt ”Frirum”. Der
arbejdes videre med ny ansøgning til
Velux-fonden pr.15/2-21.
Bestyrelsen besluttede, at der
fremadrettet vil blive lavet et årshjul,
som værktøj til brug for
tilrettelæggelse af fundraisingaktiviteterne.

6

Status på hjemmeside til orientering

Carsten &
Tina

Opgaven med etablering af ny
hjemmeside forløber godt og den
forventes at gå i luften i nær fremtid.
Der vil sideløbende blive gennemført
brugertest blandt et udpluk af husets
brugere.

7

Opfølgning på strategi for 2021:
Alle

Bestyrelsen havde en længere
drøftelse af hvorledes håndteringen af
ungeindsatsen skal ske.

Drøftelse og planlægning af unge
debatmødet 23. feb.
Hvordan skal det foregå og hvem skal
deltage. Til beslutning.

Umiddelbart er målgruppen unge i
alderen 15-25 år dvs. når de har
forladt folkeskolen.
Der skal indsnævres hvilket problem,
som søges løses. Er det ensomhed hos
unge?
Der var enighed om i første omgang at
starte ud med etablering af et
samarbejde med skolen i Græsted for
at høre om deres erfaringer med de
helt unge og deres problematikker.
Afgrænsning og forventningsafstemning vil ske i et 1. møde med
repræsentanter fra skolen, herunder
gerne inddragelse af elevkredsen.
Fra bestyrelsen blev udpeget Susanne,
Karen og Carsten til indgåelse i en
planlægningsgruppe.

8

Mødekalender for den kommende tid:
o Bestyrelsesmøder – datoer fastlægges
o Frise årsmøde marts – dato ukendt
o Frivilligrådets årsdag marts – dato ukendt
o Generalforsamling april

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til
den 4/3- kl. 17-19.

9

Evt. Mændenes Frokoststue

Bestyrelsen blev forelagt forslag om
muligheden for, at deltagere i projekt
”Palles venner” undtagelsesvis kunne
mødes til fælles frokost i FRG i regi af
”Mændenes Frokoststue”.
Bestyrelsen afslog under henvisning
til, at FRG pt. har lukket for alle
aktiviteter grundet Corona.

