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07.12.2022 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve  

Dato: 7. december 2022 

Tid: Kl. 10 - 14 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 9 

Deltagere: Freddy, Mohammed, Inge-Lise, Bente, Marianne, John, Tabita og Nicoline (ref.) 

Afbud: Britta, Mette og Jane 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

- Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet) 

- Godkendt. 
 

3. Økonomi  

- Pga. en forventet stor egenkapital blev det besluttet at lave et revideret budget for 

2023 med flere timer til Emilie end de 10 timer (+ 11 fondsfinansierede timer), der er 

afsat i det nuværende budget for 2023.  

 

4. Status fra arbejdsgrupper (tovholder skrevet med fed): 

- Politisk kontakt (Freddy og Britta) 

• I november blev der afholdt dialogmøde mellem bestyrelsen og KFU. 

• Mie, Emilie og Nicoline har holdt møde med byrådsmedlem Maria Holdt 

Witthøft med fokus på vores projekter for unge.  

 

- Synliggøre glæden ved at være frivillig (John, Mohammed og Marianne) 

• Der er lavet udkast til en folder med QR-kode, der linker til videoer med 

frivillige, og et spørgeskema til hjemmesiden. Arbejdsgruppen arbejder videre 

på folderen. Sekretariatet laver endeligt design og integrerer på hjemmesiden.  
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• Der skal laves yderligere videoer med frivillige på hjemmesiden. Der skal sikres 

diversitet. Der laves som minimum en video med Freddy og en med en ung 

kvindelig frivillig. Arbejdsgruppen udarbejder spørgsmål, og Mie filmer. 

• FCG opfordrer alle til at bruge frivilligjob.dk. Nicoline gør FriSe opmærksom på 

uhensigtsmæssig søgefunktion ift. geografi.  

• Der mangler en generel frivilligside på kommunens hjemmeside, som henviser 

til FCG’s hjemmeside (der er kun en side om frivillighed ift. flygtninge). Nicoline 

kontakter Kristina. 

 

- Netværk mellem foreninger (Jane, Inge-Lise og Britta) 

• Stop Spild Lokalt og Aktiv Ældre er interesserede. Gruppen arbejder videre.  

 

- Forebygge og afhjælpe ensomhed (Nicoline og Freddy) 

• Der arbejdes med ensomhed i projekt UngeSkaber, Gang i Greve, Tank Ops 

sprogcafé og i Blixen og Hemingway klubberne.  

 

5. Orientering om ny samarbejdsaftale med Greve Kommune (Freddy) 

- Samarbejdsaftalen er godkendt af KFU. Den bliver underskrevet af begge parter 

inden jul.   

 

6. Input til udarbejdelse af frivilligcentrets klimtiltag til kommunens klimaplan (Nicoline) 

- Bestyrelsen godkendte klimatiltagene.  

 

7. Opfølgning på strategi og handleplan (Nicoline) 

- De fleste resultatmål for 2023 er opnået.  

- Der skal mere fokus på politisk kontakt og at synliggøre glæden ved frivillighed. 

- Projekt Rumba har for få deltagere, og vi fik afslag fra TrygFonden på ansøgning om 

projekt Genstart.  

 

8. Status på projekter (Nicoline) 

• UngeSkaber: Følger planen.  
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• Tak Op:  

o Vi har i denne omgang ikke modtaget nogen ansøgninger til 

praktikstillingen. Derfor er der ikke en koordinator til Tank Op i foråret 2023. 

En mulig løsning kan være at lægge rådgivningen ind under sprogcaféen, 

som Mangfoldighedsrådet er tovholder på.  

o Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Marianne, 

Mohammed og Nicoline, som arbejder på at finde en mere holdbar løsning 

end ulønnede praktikanter til Tank Op. Beskæftigelses og integrationsudvalg 

samt spørgetime i byrådet kan være muligheder.  

• RUMBA: Mangler deltagere og nedlægges muligvis ved årsskiftet.  

• Gang i Greve: Projektperioden udløber 31/12.  

• Frivillig i Fællesskab: Nyt projekt med fokus på at engagere unge med 

funktionsnedsættelse i frivilligt arbejde. Støttet af A.P. Møller Fonden og starter 1/1 

med Emilie som projektleder (16 t/u).  

 

9. Nyt fra fritidsråd og brugerråd (Freddy) 

- Fokus har været på høringssvar mm. ifm. beslutningen om etablering af en ny 

daginstitution på borgerhusets matrikel.  

 

10. Mødeplan 2023 

- Nicoline sender mødeplan og årshjul ud.  

 

11. Evt. 

- Tabita fortalte, at Kultur-, Idræts- og Fritidspolitikken er ved at blive revideret. 

Hovedtemaerne i den nye udgave er: Flere med i fællesskaber, mere fokus på kultur, og 

at det skal være nemt at være frivillige. Der afholdes en implementeringsworkshop for 

hvert tema i slut januar/start februar.  

 

 


