01.09.2021

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve

Dato: 1. september 2021
Tid: 10 - 12
Sted: Greve Borgerhus, lokale 7
Deltagere: Freddy, Bente, Tabita, Inge-Lise, Britta, Jane, John, Marianne, Asger og Nicoline (ref.)
Afbud: Annette

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Godkendt.

3. Siden sidst ved formanden (Freddy)
-

Har sammen med Britta og Nicoline besøgt Frivilligcenter Græsted. Blevet inspireret til
mere kontakt på det politiske niveau og en bedre samling af aktiviteter i huset – f.eks.
en reception.

-

Marianne gjorde opmærksom på, at der tidligere har være en workshop om Fremtidens
Borgerhus faciliteret af en tidligere medarbejder i Kultur og Fritid. Tabita og Nicoline
forsøger at finde referat mm., så vi ikke skal starte forfra.

4. Budgetopfølgning 2. kvartal (Bente)
-

Godkendt.

-

Årsregnskab og årsberetning 2020 godkendt på KFU.

5. Lokal lobbyisme og samarbejde med erhvervsliv (Freddy)
-

FCG skal have mere fokus på indflydelse hos lokalpolitikerne.
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-

Freddy og Marianne arrangerer et møde med erhvervscentret.

6. FCG-status (Nicoline)
-

Generelt:
o Opfølgning på handleplan: Alt går fremad efter ophøret af restriktioner. Vi
rådgiver foreninger, hjælper nye initiativer med opstart, matcher frivillige,
holder oplæg, laver arrangementer etc.
o Frivillig Fredag: 24. sept. Kl. 16-19.
o Frivilligdag med gymnasiet: 1.G-elever besøger foreninger onsdag d. 13. oktober
ca. kl. 10-11.
o Samarbejde med ungdomsbyen: Ungdomsbyen søger frivillige seniorer til at
lade sig interviewe af 7. klasseelever om deres livsforløb.
o Julemarked i Greve Borgerhus: Lørdag d. 4. december kl. 14-17.
o Rekruttering af frivillige til kommunale initiativer: Frivillige søges til
Seniorrådsvalg d. 16. november og affaldsindsamling d. 12. september.
o Studentermedhjælper: Lauras ansættelse er forlænget – 10 timer om ugen fra
august til december med frikøbsmidler fra Borgerens Valg.
o Annette (ekstern ressourceperson og leder af FGU) har fået nyt job i København
pr. 1. oktober og udtræder derfor af frivilligcentrets bestyrelse. Den nye leder
(endnu ukendt) inviteres til næste bestyrelsesmøde, men ikke som medlem af
bestyrelsen.

-

Status på projekter:
o UngeSkaber: FriRum kører efter planen hver torsdag. Afprøver metoden
gruppefrivillighed i samarbejde med frivilligcentret på Vesterbro, FGU,
Strandcentret og Ældresagen. Ung-ung-mentorordning er udfordret, fordi der
hverken er efterspørgsel blandt de unge, og det er og svært at rekruttere
frivillige.
o Tank Op: Går fortsat godt – stor efterspørgsel blandt borgerne, godt samarbejde
med kommunen. Ny praktikant: Emilie.
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o Q: Blev afsluttet i juni, men Laura holder fortsat arrangementer for målgruppen
mhp. fastholdelse. Vi får nemlig snart svar fra Velux Fonden på en ansøgning til
et lignende projekt med projektstart i januar – igen i samarbejde med
Foreningen Nydansker.

7. Bordet rundt (Alle)
-

Jane (Greve Atletik): Udfordringer med lokaler til overnatning.

-

Bente (ÆldreSagen): Samarbejde med Laura om syning for etniske minoritetskvinder og
mentorer.

-

Britta (Scleroseforeningen): Landsindsamling 12. september kl. 10-16.

-

Inge-Lise (Blixen): Blixen bliver en landsdækkende paraplyorganisation.

-

Tabita (Kultur- og Fritidschef): Tabita er observatør i bestyrelsen. Hendes medarbejdere
er Lisbeth, Sarah, Tenna og Pernille (GIC). Sankt Hans skal gentænkes med mere
foreningsinvolvering, evt. i samarbejde med Greve Sommerfestival.

-

Asger (Røde Kors): Landsindsamling d. 3. oktober.

-

Freddy: Borde er blevet stjålet fra borgerhuset, og video-overvågningen virkede ikke –
skal der styr på.

-

Marianne (Broen Greve): Der mangler ansøgere til Broen (udsatte børn, der har brug
for kontingentstøtte eller udstyr til fritidsaktiviteter). Nicoline koordinerer, at Sarah
skriver ud til alle foreninger om muligheden for at søge Broen.

-

John: Hemingway deltager i Sundhed og Plejes dialogmøde, en fjerde Hemingway Club
er muligvis på vej i Tune, og så afholdes der landsmøde for Hemingway Club.

8. Næste møde
•

7. december kl. 11-14 med julefrokost.

9. Evt.
•

Der er deadline for indsendelse af vores nye strategi til Socialstyrelsen d. 15.
november. Vi skal derfor have fundet en dato for en strategiworkshop i oktober
med deltagelse af bestyrelse og medarbejdere. Nicoline sender en Doodle ud for at
finde en dato, hvor flest muligt kan deltage.
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