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05.09.2022 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve  

Dato: 5. september 2022 

Tid: 10 - 12 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 5 

Deltagere: Freddy, John, Inge-Lise, Mohammed, Bente, Marianne, Jane, Britta og Nicoline.  

Afbud: Mette og Tabita.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

3. Økonomi (Bente) 

- Fremadrettet vil bestyrelsen gerne have budgetopfølgning for både drift og 

projekter.  

 

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

• Politisk kontakt (Freddy og Britta): 

- Freddy, Britta og Nicoline forhandler tilskudsaftale med Greve Kommune i starten 

af oktober. Heri indgår møder med politiske udvalg.  

 

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

- Gruppen har gennemgået en oversigt over samtlige foreninger i kommunen.  

- Fokus på hvilke konkrete frivilligjobs og opgaver, der findes i kommunen. 

- Mohammed besøger Hemingway klubberne og fortæller om det frivillige arbejde 

med borgere med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund.  

- Der er lavet et udkast til en folder og spørgeskema til hjemmesiden.  
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- Fokus på at synliggøre og øge brugen af Frivilligjob.dk for både foreninger og 

borgere.  

 

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

- Det har været vanskeligt at få kontakt til foreningerne pga. sommerferie.  

- Vigtigt at fremhæve succeshistorier med samarbejder på tværs af foreninger.  

 

• Forebygge og afhjælpe ensomhed (Nicoline og Freddy): 

- Centerledernetværket på Sjælland har ikke gode oplevelser med Boblberg 

(herunder meget høj pris), men anbefaler i høj grad Socialkompasset og Unitii. FriSe 

(vores landsorganisation) arbejder også på at udbrede Socialkompasset til så mange 

kommuner som muligt. Bestyrelsen var umiddelbart positive overfor at gå videre 

med de to platforme, men vil undersøge det nærmere inden næste 

bestyrelsesmøde. Der medsendes links.  

 

5. Projekter: 

• Tank Op:  

- Den nye praktikant/tovholder på Tank Op, Julie, er startet.  

- Alle tre aktiviteter kører stadig rigtig godt, der er mange der benytter sig af 

tilbuddet. Der er otte frivillige tilknyttet Tank Op, som sammen med tovholderen 

har hjulpet 155 personer og haft 587 vejledninger gennem projektperioden. Vi er 

ved at undersøge om vi skal starte en engelsk sprogcafé sammen med den danske 

sprogcafé, da dette har været efterspurgt af ukrainere. 

• Gang i Greve: 

- Der er nu fire store gåfællesskaber i Greve, nogle af dem eksisterede før Gang i 

Greve startede op. Men der er nu kommet 450 nye medlemmer tilsammen i de 

etableret grupper.  

• RUMBA: 

- Vi vil forsøge at starte Rumba op igen i en ny form, hvor vi mødes to gange om 

måneden i stedet for hver uge. Den ene gang med en aktivitet og den anden gang 

med fællesspisning.  
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• UngeSkaber: 

- Går godt med FriRum, men der mangler lektiehjælpere/makkere til 

MakkerOrdningen. Gruppefrivillighed kører også godt, og efter workshops på FGU 

er der snart nye samarbejder på vej.  

 

• “Frivillig i fællesskab”: 

- Pr. 1. januar 2022 starter vi et nyt projekt kaldet “Frivillig i fællesskab” i 

samarbejde med STU Greve (Ungdomsuddannelse for unge med særlige 

behov), Frivilligcenter Vesterbro og SUMH (Sammenslutningen af Unge med 

Handicap). Projektet har til formål at skabe muligheder for, at unge med 

handicap bevæger sig ud af ensomhed og ind i frivillige fællesskaber i lokale 

foreninger. Det varer halvandet år, og der er lønmidler til ca. 10-15 t/u 

afhængig af anciennitet.  

 

• Igangværende ansøgninger:  

- Afventer svar på “Plads til alle på arbejdsmarkedet” og skal sende nye 

ansøgning om “Genstart” efter afslag fra TrygFonden.  

 

6. Arrangementer efterår 2022: 

• 1/9: Kursus i konflikthåndtering. 

• 30/9: Frivillig Fredag. 

• 12/10: Frivilligdag med gymnasiet. 

• Okt. og nov.: 2 x førstehjælpskurser. 

• 2/11: Kursus i sociale medier. 

• 3/12: Julemarked. 

 

7. Sydkysten 

- Afventer tilbud på annonceserie – evt. i samarbejde med IFS. Det er Sydkysten, der har 

henvendt sig.  
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8. Nyt fra fritidsråd og brugerråd (Freddy) 

- Fritidsrådet foreslår at afholde et kursus for foreninger om at søge tilladelser osv. til 

arrangementer.   

- Det er politisk besluttet, at der skal etableres en daginstitution i haven bagved Greve 

Borgerhus. Brugerrådet er høringsberettiget.  

 

9. Næste møde 

- 7. december kl. 10-14, inkl. julefrokost.  

 

10. Evt. 

- Freddy melder sig til det nationale frivilligråds landsdækkende panel.  

- Britta, Inge-Lise, Jane og Bente står for frivilligcentrets stand på Greve Julemarked.   

 

 

 


