
21. sept. 2021 

Referat af Medlemsmøde i Frivilligcenter Græsted mandag d. 20. september 2021 

Til stede: 82 medlemmer. 

 

Initiativ til medlemsmødet var taget af medlemmer og frivillige i Frivilligcenter Græsted: 

Kirsten Ambus, Lone Christensen, Leif Nørskov Madsen og Kirsten Jacobsen. 

Baggrunden var, at daglig leder Tina Nørgaard har opsagt sin stilling på grund af 

uoverensstemmelser med et flertal i bestyrelsen om ledelsesretten. 

Formålet med mødet var at afklare, om der blandt medlemmerne er opbakning til at kræve en 

ekstraordinær generalforsamling for at få afprøvet bestyrelsens mandat. 

 

Kirsten Ambus var mødeleder, og bød velkommen. Kirsten orienterede indledningsvis om 

formålet med indkaldelsen. 

Da ordet herefter var frit, meldte formand Susanne Brøgger sig som 1. taler. Hun fremlagde 

sin opfattelse af de situationer, som Tina, bl.a. i en artikel i Ugeposten, har nævnt i sin 

begrundelse for sin opsigelse. 

Susanne sagde bl.a., at hun er uenig i Tinas tolkning af episoderne og ikke kunne genkende, 

at hun, næstformand og kasserer i bestyrelsen havde udtrykt mistillid til Tina, og at man ikke 

har noget at udsætte på hendes arbejde. Senere på mødet tog næstformand Carsten Eriksen 

og kasserer Michael Schmidt ligeledes ordet og tilbageviste, at de skulle have udvist mistillid 

til Tina. Dog kunne Kirsten Ambus citere fra referat af bestyrelsesmøde d. 29. august, at de 

tre nævnte bestyrelsesmedlemmer ville trække sig, såfremt Tina blev i jobbet. 

 

Herefter var der kommentarer og spørgsmål fra forsamlingen til bestyrelsen. Mange tog 

ordet og udtrykte bl.a. stor tillid til Tina. Flere gav udtryk for, at de har mistillid til de tre 

nævnte bestyrelsesmedlemmer, og at de ønsker, at der bliver indkaldt til en ekstraordinær 

generalforsamling med henblik på nyvalg til bestyrelsen. 

I den forbindelse skal det skal oplyses, at det resterende foreningsvalgte bestyrelsesmedlem 

og de 2 suppleanter, i en udsendelse til medlemmerne, har orienteret om, at de ikke er enige 

med de 3 nævnte bestyrelsesmedlemmer i deres håndtering af situationen. 

 

Før, under og efter medlemsmødet har medlemmerne haft mulighed for at skrive under på en 

tilkendegivelse om, at man ønsker en ekstraordinær generalforsamling. 

Når der er indsamlet de nødvendige mindst 1/3 af medlemmernes underskrifter, vil de blive 

afleveret til bestyrelsen med anmodning om indkaldelse til en ekstraordinær 

generalforsamling, 

 

Referent: Bente Most, medlem af Frivilligcenter Græsted og bestyrelsesmedlem i Frivillig 

Flygtningehjælp i Græsted. 

 

 


