Referat af bestyrelsesmøde 4/3-2021 FCG
Deltagere:
Sted:

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

Dagsordenpunkt:
1

Valg af ordstyrer og referent

Ansvarlig
for pkt.:
Alle

Referat:
Tina blev valgt som ordstyrer og
Michael/Tina som referent.

Flg. punkter til drøftelse / kommentering:
2

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

Alle

Referat blev godkendt.

3

Orienterende beretning fra lederen inkl. hvad
vi gør for at yde rådgivning og
konsulentbistand (spg. Fra Susanne) (Bilag 1)

Tina

Tina redegjorde for, hvad der rør sig
pt, jfr. den fremsendte beretning.
Herunder også svar på spørgsmål fra
Susanne om, hvad vi yder af bistand til
de private foreninger omkring støttemuligheder og kursusaktiviteter.
Regnskab 2020 ser ud til at give et
overskud 0,2 mio. kr. Revisor er i gang
med at revidere regnskabet.
Bestyrelsen tog beretningen til
efterretning, og støttede forslag fra
Susanne om i nyheds-/informationsbrev at fremhæve FCGs
hjælpefunktioner og rådgivning til
foreningerne.

4

Formanden stopper, tanker vedr. dette

Alle

Bestyrelsen drøftede muligheder i
lyset af beslutning fra Hans om at
stoppe med bestyrelsesarbejde på den
kommende generalforsamling.
Der var enighed om, at det bliver en
stor opgave at løfte og Hans fik meget
ros for sin ihærdighed og kvalitet i
formandsjobbet
Det blev noteret med stor tilfredshed,
at Hans gerne vil fortsætte med

vigtige opgaver som ”menig”
arbejdshest.

5

FCG åbningsmodeller til beslutning (Bilag 2)

Tina

Bestyrelsen besluttede på det
foreliggende grundlag at fortsætte
med at holde FCG lukket for frivillige
aktiviteter.
Der afventes udmelding fra regeringen
og Frise mht. til åbning og en evt. brug
af tests af frivillige som adgang til
huset.

6

Status på fundraising til orientering: (Tobacco
gavefond, Velux -> Tryg 1.marts)

Hans &
Tina

Fundraising kursus deltagelse 23/2

Der er som nævnt på det sidste møde
givet tilsagn om en bevilling fra
Tobacco gavefonden på 20.000 til
kommunikationsaktiviteter.
Der er ansat en dygtig medarbejder i
flexjob og med kommunikationsbaggrund til at løfte opgaven.
Der er pr. 1/3 søgte bevilling i Trygfonden til et 3-årigt projekt ”Luftrum”
med et budget på 2,2 mio. kr.
Projektet har til formål at forebygge
og bryde ensomhed hos mennesker
med nedsat lungekapacitet.
Hans og Tina deltog et godt online
kursus om fundraising den 23/2, hvor
en konkret case gav god indføring i de
redskaber, som skal til for at målrette
og fremme en god fonsansøgning.
Som udløber af kurset har vi fået fri
adgang til portalen ”Fonde.dk” for en
periode på 3 mdr.

7

Status på hjemmeside til orientering

Carsten

Carsten redegjorde for status.
Der arbejdes videre med tilretning af
tekster i fint samspil mellem Christina
og Carsten, herunder etablering af
billedarkiv.

Bestyrelsen noterede stor tilfredshed
med resultaterne og gav stor ros.
8

Opfølgning på strategi for 2021:
•

Orientering om unge indsats.

Susanne gav en opdatering om
arbejdet med ungeindsatsen.
Susanne
Der har været afholdt 2 virtuelle
møder i netværket, og der er planlagt
et nyt møde i uge 10. Der har været
gode drøftelser af især, hvem der er
målgruppen. Man er er her ved at
indkapsle den til at være unge, som
potentielt kan være på vej ud i
kriminalitet.

9

Målopfølgning på strategi 2020 til Frise &
Socialstyrelsen.

Hans &
Tina

Karen bistår Hans og Tina med
kommende indrapporteringer i
marts/april til Frise og Socialstyrelsen
om status på målopfyldelse i forhold
til vores strategi.

10

Generalforsamling – forslag om at skubbe
den til 27. maj (beslutningsdato 20/4)

Alle

Det blevet grundet de nuværende
omstændigheder besluttet, at sige ja
til forslag om udskydelse af
generalforsamlingen til den 27/5.

11

Mødekalender for den kommende tid:
o Bestyrelsesmøder – datoer fastlægges
o Frise online årsmøde 20/3: Tina & Hans
tilmeldt. Andre kan deltage uden
stemmeret – deadline 5/3.
o Frivilligrådets årsdag 23/3 Tema
civilsamfundets og frivillige:
Frivilligrådets Årsmøde - Fremtidens
civilsamfund (conferencemanager.dk)

Næste bestyrelsesmøde afholdes den
8/4 kl. 17.

Evt.

På foranledning af Carsten drøftede
bestyrelsen muligheder for på sigt at
øge samspillet med leder gennem fx
udarbejdelse af en stillinsbeskrivelse,
som bidrag til en mere systematisk
forventningsafstemning omkring
samarbejde og rollefordeling

12

Hans, Tina, Susanne og Carsten
deltager i Frises online årsmøde den
20/3. Tina tilmelder alle.
Tina, Carsten og Michael deltager i
Frivilligrådets online årsdag den 20/3.
Tina tilmelder alle.

Bestyrelsen var enig i at iværksætte
initiativer på den anden side af den
kommende generalforsamling.

