20.05.2020
Referat bestyrelsesmøde i FCG 20. maj 2020 kl. 10-12
Til stede: Asger, Britta, Bente, Jan, Inge-Lise, Tonny og John
Afbud: Jane og Mehmet
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat af sidste møde
Godkendt
3. Siden sidst ved formanden
Møde i FriSe
4. Generalforsamling
- GF afholdes d. 24. juni kl. 16.30 – 18.
- Forslag til vedtægtsændringer fastholdes.
5. Regnskab
Budgetopfølgning 1. kvartal ved Bente.
6. Valg af nyt bogholderi
- Nicoline indhenter et tredje tilbud lokalt.
- Beslutning tages på mail.
7. FCG-status ved Nicoline
- Corona:
o Aflyst Sommerfestival og Mad og Melodier samt projektaktiviteter.
o Oversigt over hjælpemuligheder i samarbejde med kommunen.
o Genåbning af kontoret d. 25. maj.
- FRIG: Afrapportering 2019 og ansøgning 2020 gennemført. Udbetaling forventes i uge 22.
- Opdateret strategi og handleplan samt færdigt årsregnskab og årsberetning.
- Opfølgning på kommunens effektmål på to områder:
o Flere frivillige unge: Kun delvist på vej, men projekt UngeSkaber vil bidrage til at opnå
målet.
o Flere frivillige seniorer: Målet for 2021 er allerede nået på trods af nedgang pga.
Corona.
- District – ny bankløsning for klubberne: Har været forsinket pga. Corona, men netop gået
igennem. Indhentning af samtykkeerklæringer i gang.
- Netop afsluttede projekter:
o Fritidsliv til Alle: Afsluttet 31.03.20. Evaluering færdig og regnskab på vej.
- Igangværende projekter:
o Projekt Q: De fleste mentorer og mentees er fundet. I gang med at matche og afholde
infomøder. Det første fællesarrangement forventes afholdt i midt juni på Greve Strand.
o UngeSkaber: Projekttekniske dokumenter og infomateriale udarbejdet. I gang med
samarbejdsaftaler – indtil videre positiv respons fra Produktionsskolen, Greve Nord
Projektet, PPR, Greve Gymnasium og Ungesporet.
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Nye projekter:
o Tank Op – Rådgivningscenter for socialt udsatte med etnisk minoritetsbaggrund
▪ Universitetspraktikant, Mea, ansat pr. 15. august
▪ Bevilling på op til 100.000 fra Østifterne (beløbet afhænger af antal frivillige og
deltagere og må ikke bruges på løn).
Kommende opgaver:
o Generalforsamling
o APV
o Personalepolitik
o MUS-samtaler
o Datapolitik:
o Nyt hjemmesidedesign

8. Bordet rundt
Hemingway (John):
- Åbnet igen. Mødes en gang om ugen udendørs – gåture og cykelture maks. ti ad gangen.
- Ny hjemmeside på vej.
- Hemingway-blad: Samling af informationer fra medlemmerne.
- To er blevet ansat til det landsdækkende Hemingway projekt.
Hundige Boldklub (Jan):
- 70 udmeldinger og 60 har ikke betalt pga. Corona.
- Fodboldskole med 80 personer må afholdes.
- Samarbejde med hjerteforeningen genoptages evt. med maks. 10 personer.
Røde Kors (Asger):
- Har genåbnet butikkerne. Men udfordring, at mange af de frivillige er i risikogruppen og derfor
ikke tager vagter pt.
Veterancaféen:
- Henvendelse fra museet om samarbejde om fællesarrangementer.
9. Næste møde
Konstitueringsmøde efter GF 24. juni kl. 18.15.
10. Evt.
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