23.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve

Dato: 23. marts 2022
Tid: 10 - 12
Sted: Greve Borgerhus, lokale 5
Deltagere: Freddy, Inge-Lise, Britta, Bente, Asger, Jane og Nicoline (ref.)
Afbud: Tabita og Marianne.
Gæst: Mohammed Ibrahim, Børne- og ungekoordinator i Greve Nord Projektet.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
•

Godkendt.

3. Præsentation af Mohammed – mulig ny ekstern ressourceperson (Mohammed)
•

Mohammed er børne- og ungekoordinator i den boligsociale helhedsplan Greve
Nord Projektet og har arbejdet i det boligsociale siden 2009. Han sidder også i
Broen Greves bestyrelse. Frivilligcentret samarbejder tæt med Mohammed om
projekt Tank Op og Broen. Mohammed vil i særlig grad kunne bidrage til at udvikle
frivilligcentrets integrationsindsats.

•

Det blev efterfølgende besluttet, at bestyrelsen indstiller Mohammed som ekstern
ressourceperson.

4. FCG status (Nicoline)
•

Ny medarbejder pr. 1. april: Mie Clemens, projektleder på UngeSkaber.

•

Alle projekter kører godt.
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•

Indgået samarbejde med STU Greve, FC Vesterbro og SUMH (Sammenslutningen af
Unge med Handicap) om muligt nyt projekt for unge med handicap. Afhænger af
bevilling fra A.P. Møller Fonden. Svar inden sommer.

5. Bestyrelsesarbejdet (Freddy)
•
•
•
•

Det blev besluttet at holde et ekstra møde, hvor fokusområder og målgrupper fra
vores strategi drøftes mere i dybden. Denne dag aftales konkrete opgaver, og
ansvarsområder fordeles på bestyrelsesmedlemmer. Se dato under pkt. 10.
Der afholdes et møde med Mette (FGU-leder og mulig ny ekstern ressourceperson)
med deltagelse af Freddy, Britta og Nicoline.
John, Freddy og Jane genopstiller til generalforsamlingen. Asger genopstiller ikke.
Freddy, Jane, Britta og Bente havde være til FriSes årsmøde og gav et fint resumé
herfra.

6. Økonomi (Bente)
•

Årsregnskabet blev godkendt og sendes til underskrivning af
bestyrelsesmedlemmer.

7. Godkendelse af årsberetning (Nicoline)
•

Godkendt og printes i fysisk eksemplar til generalforsamlingen.

8. Stand til Greve Sommerfestival (21. maj kl. 11-17) (Nicoline)
•

Bente og Jane deltager. Inge-Lise og Freddy deltager måske. Britta, John og Asger
har ikke mulighed for at deltage.

•

Det blev besluttet, at kontoret sørger for en stand, og at bestyrelsesmedlemmer
hjælper til og går rundt på pladsen og er ambassadører for frivilligcentret.

9. Nyt fra fritidsråd og brugerråd (Freddy)
•

Freddy har været til møder i lokalefordelingsudvalget. Om 3-4 uger er alle lokaler
fordelt.
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10. Næste møde
•

Ekstra møde - ”Uddybende strategidrøftelse”: 2. maj kl. 9-11 (skal dog muligvis
ændres, så eksterne ressourcepersoner har mulighed for at deltage).

•

Ordinært bestyrelsesmøde: 15. juni kl. 10-12.

11. Evt.
•

Der er fundet dokumenter fra Ildsjælemøde om Fremtidens Borgerhus afholdt
september 2017. Det er fem år siden og virker forældet ift. den udvikling, der har
været siden dengang.
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