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Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve  

 

Dato: 8. februar 2022 

Tid: 10 - 12 

Sted: Greve Borgerhus, lokale 5. 

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

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt.  
 

3. Siden sidst ved formanden (Freddy) 

- Freddy er blevet valgt ind i Fritidsrådet og kommet med i lokaleudvalget.  

- Fremadrettet er der et fast punkt på dagsordenen med referat fra Fritidsråd og 

Brugerråd samt mulighed for input fra bestyrelsesmedlemmerne.  

- Der skal stadig være fokus på udviklingen af Borgerhuset. Vi gør et sidste forsøg på at 

finde en opfølgning på workshoppen ”Fremtidens Borgerhus”. 

 

4. Valg af repræsentant til Greve Borgerhus Brugerråd 

- Frivilligcentret vælger Freddy som frivilligcentrets repræsentant i brugerrådet.  
 

5. Dato for generalforsamling (Nicoline) 

- På mødet blev d. 28. april besluttet på betingelse af, at vores faste dirigent, Jan, kunne 

den dag. Efter dialog med Jan og godkendelse af alle bestyrelsesmedlemmer blev d. 26. 

april kl. 16.30 – 18 besluttet. 

- John, Freddy, Asger og Jane er på valg. Kun tre skal vælges.  
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- De to suppleanter, Marianne og Inge-Lise, er på valg. 

- De pågældende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter giver Nicoline besked om, 

hvorvidt de ønsker at genopstille.  

 

6. Forslag til eksterne ressourcepersoner (Nicoline) 

- 1. ressourceperson: Da Anette Riisager opsagde sin stilling som leder af FGU kort efter 

at være blevet valgt som ekstern ressourceperson på sidste års generalforsamling har 

pladsen står tom. Bestyrelsen besluttede, at Nicoline spørger den nye leder af FGU, 

Mette Egeberg, om hun vil overtage pladsen. Udover at være den nye leder, er Mette 

tidligere lærer på FGU, hvorfra hun har kendskab til frivilligcentrets arbejde med 

gruppefrivillighed og unge. 

- 2. ressourceperson: Det blev besluttet, at den anden ressourceperson skal have 

kendskab til integrationsområdet. Nicoline spørger Mohammed fra Greve Nord 

Projektet. Hvis han takker nej, kontakter vi Mehmet mhp. hans netværk  

 

7. Nye samarbejdspartnere (Freddy) 

- Freddy holder møde med diakonerne i kirkerne om samarbejde.  
 

8. Kontakt til politikere (Freddy) 

- Tabita har lagt et møde med frivilligcentret ind i Kultur- og Fritidsudvalgets årsplan 

(dato endnu ikke på plads). 

- Tabita og Nicoline arbejder på, at frivilligcentret får foretræde for andre relevante 

udvalg.  

- Muligheden for en plads i bestyrelsen til en tidligere byrådspolitiker blev drøftet. Kunne 

også være som ekstern ressourceperson.  

- På sigt kunne det også være aktuelt med en politisk repræsentant i frivilligcentret fra et 

eller flere udvalg. Formål: Visse den værdi, frivilligcentret skaber og de opgaver, vi 

løfter. Kræver en del lobbyarbejde og herefter forespørgsel til administrationen og en 

sag op til politikerne. Der var delte meninger om, hvorvidt det er den vej, vi skal gå.  

 

9. Budgetopfølgning 4. kvartal (Bente) 
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- Pr. 31.12.22 overskud på 40.525 kr.  
 

10. FCG status (Nicoline): 

Personalesituation:  

• Anne stopper pr. 31. marts. Ansætter ny pr. 1. april – 30. juni 2023 på ny bevilling 

fra TrygFonden. 1. samtalerunde i uge 7. Evt. 2. samtalerunde i uge 8.   

• Kia er startet som praktikant, hvor hun er projektkoordinator på Tank Op. Har 

overtaget efter Emilie. 

• Emilie er blevet ansat som studentermedhjælper 10 t/u i foråret (5 timer på Gang i 

Greve finansieret af DGI) og 15 timer til efteråret (FCG drift). 

• Laura stoppede 31/12, fordi hun er færdiguddannet. 

Projektansøgninger:  

• Projekt Genstart: Netværkscafé for tidligere misbrugere. Deadline 1. marts, svar i 

juni.   

Igangværende projekter: 

• UngeSkaber, Gang i Greve, Borgerens Valg, Rumba og Tank Op. Midtvejsevaluering 

for Tank Op: I alt har 128 personer deltaget i Tank Ops aktiviteter og der har været 

438 forløb/rådgivninger.  

Drift: 

Samarbejde med Infarm om frivillige, oplæg om Hemingway til Faglig Fredag, 

Socialkompasset, foreningsservice, sommerfestival, træder ud af Broens bestyrelse. 

 

Datoer:  

Frise årsmøde og generalforsamling 11. – 12. marts.  

Greve Sommerfestival 21. maj. 

 

11. Bordet rundt (Alle) 

- Britta udtræder af Frises bestyrelse.  

- Asger: Mangler frivillige i genbrugsbutikkerne.   

- Jane: Skole OL onsdag 4. maj.  
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- John: 26 klubber Hemingway klubber og 12 nye på vej landsdækkende.  

- Marianne: Broen Greve har fået mange donationer og mangler ansøgninger fra familier 

med dårlig økonomi.  

 

12. Mødeplan 2022 

Onsdag d. 23. marts kl. 10 – 12 

Tirsdag d. 26. april kl. 16.30 – 18 (generalforsamling) 

Onsdag d. 15. juni kl. 10 - 12 

Mandag 5. september kl. 10 - 12 

Onsdag 7. december – tidspunkt ikke aftalt. 

Mødeplan er vedhæftet.  

 

13.  Evt. 

 


