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Referat af bestyrelsesmøde 8/4-2021 FCG 

Deltagere: Hans Laurits Jørgensen, Susanne Brøgger, Karen Raff, Michael Schmidt, Ingelise Biering, Tina 

Nørgaard 

 Afbud: Pernille Sonne, GK; Carsten Eriksson 

 Dagsordenpunkt: Ansvarlig 

for pkt: 

Noter til referat: 

1 
Valg af ordstyrer og referent  Susanne ordstyrer, Karen & Tina 

 Flg. punkter til drøftelse / 

kommentering: 

  

2 Godkendelse af referat fra sidste møde Alle Godkendt 

3 Orienterende beretning fra lederen (Bilag 1) Tina Beretning godkendt 

4 FCG åbning til drøftelse — herunder 

tidspunkt og håndtering / kontrol af 

coronapas i åbningstid og udenfor 

åbningstid. (Bilag 2) 

Tina FCG genåbner 21.5. samtidig med 
Helsinge Frivilligcenter. 

Er der grupper, der bliver nødt til at 
mødes, må det ikke ske i huset, og 
forsamlingsantallet skal overholdes. 

Helsinge og Græsted bør have fælles 

regler mht. coronapas, og Tina og 

Hans er derfor i løbende dialog med 

Helsinge. 

5 Frise generalforsamling — kommentarer fra 

deltagerne 

Hans, 

Carsten, 

Susanne 

Frises generalforsamling blev for 
første gang afviklet digitalt, og forløb 
planmæssigt. 

Der blev også for første gang valg en 
konsulent ind i bestyrelsen. Frises 
bestyrelse har efterfølgende 
konstitueret sig, og valgt den eksterne 
konsulent, som ny formand. 

Det er en overraskelse, at en uden for 
Frises medlemsskare er blevet valgt 
som formand. 

Der var et godt indlæg i starten af GF 

omkring lobbyisme. 

6 Hemmingway Club til orientering: link til 

club I GK: Gribskov I (hemingwayclub.dk) 
Tina Der er club i Vejby med godt og klart 

koncept for et mandenetværk. I 

Hillerød er det 2 afdelinger. 
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   Hans og Michael tænker tanker 

omkring en Hemmingway Club, og 

kommer med oplæg til næste 

bestyrelsesmøde. 

7 Etablering af fremtidig bevågenhed fra 

Gribskov kommune 

Susanne Hans og Susanne holder møde om 

lobbyisme og synlighed i egen 

kommune. 

8 Stillingsbetegnelse for leder til drøftelse 

(Bilag 3) 
Alle Lederens stillingsbetegnelse er 

skrevet i 2015. Tina skriver en 

evaluering over, hvordan 

stillingsbetegnelsen harmonerer 

med hendes arbejde, og den tid hun 

bruger. Sådan der kan opnås en 

realistisk forventningsafstemning. 

9 Fordeling af lønpulje til drøftelse Bestyrelsen Hans og Michael laver et forslag, og 

gør det færdigt inden for rammen. 

IO Generalforsamling — fastholdelse af 27. 

maj? (beslutningsdato 20/4) 
Alle Generalforsamlingen udskydes til 10.6 

for at flest mulige af vores 

medlemmer er blevet vaccinerede, og 

har mulighed for at deltage. 

11 Mødekalender for den kommende tid: o 

Bestyrelsesmøder — datoer fastlægges 

 
12. maj kl. 16-18. 
Hvis vejret tillader det, er vi i haven. 

12 Evt. 

Hvervning af bestyrelsesmedlem 

 Da bestyrelsesformanden stopper, er 
der behov for ny kandidat. 
Vi afsøger alle egnede kandidater, og 

der gøres opmærksom på 

muligheden i udsendte mails til 

medlemmer. Herefter hvis behov 

også på Facebook og evt. i en 

annonce. 
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