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15.06.2021  

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve   

 

Dato: 15. juni 2021  

Tid: 10 - 12  

Sted: Greve Borgerhus, lokale 7  

Til stede: Inge-Lise, Freddy, Jane, Bente, Britta, Asger, John og Nicoline (ref.) 

Afbud: Annette, Tabita og Marianne. 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt. 

3. Siden sidst ved formanden (Freddy)  
- Er landet godt på formandsposten og brugt tiden på at sætte sig ind i sagerne.  
- Der skal være mere fokus på synlighed. Planlagt sparringsmøde med FC Græsted 

28/6. 
- Greve Sommerfestival er aflyst pga. corona-restriktioner. 
- Julemarked 4/12.  
- Frivillig Fredag 24/9. 
- Frivilligdag med gymnasiet i oktober. 

4. Budgetopfølgning 1. kvartal (Bente)  

Underskud på 206,02 kr. Udligner sig i løbet af året, da nogle udgifter, som dækker 
hele året, betales i 1. kvartal.  
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5. Opfølgning på strategi og handleplan (Nicoline)   

- Bestyrelsen vurderer, at der ikke er grund til ændringer i prioriteterne. Overordnet 

har der været udfordringer med at nå delmålene i 1. halvår, men det skyldes 

COVID-19.  

- Strategien følger valgperioden og udløber 21/12-2021. Nicoline indkalder til 

workshop om udarbejdelse af ny strategi i efteråret.   

6. FCG-status (Nicoline)  

Generelt: 

- Vi er tilbage på kontoret ca. 3 gange om ugen (fortsat mange online møder), og alle 
aktiviteter kører normalt igen. Der er altid nogen på kontoret undtagen fredag, hvor 
der er lukket. 

- Anne og Nicoline har holdt oplæg for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) om 
UngeSkaber. Skulle også have holdt oplæg på markedsdag for alle politikerne, men 
blev aflyst.  

Status på projekter: 
- Projekt Q er netop afsluttet, og Lauras ansættelse er dermed ophørt. 

Ansøgning om lignende projekt ude i samarbejde med Foreningen 
Nydansker – projektstart 1. november.  

- Tank Op: Rikkes praktik stopper 31/6. Ny praktikant (Emilie) ansat til 
efteråret. Afslag fra TrygFonden på ansøgning til Tank Op 2.0 i samarbejde 
med tre andre frivilligcentre. 

- UngeSkaber: Har været meget udfordret under corona. Pt. er der 14 unge 
tilknyttet. Der arbejdes på at forbedre henvisningssamarbejdet med diverse 
aktører. Der ansøges om et års forlængelse af projektet pga. corona.  

- Borgerens Valg: Frivilligcentret står for kortlægning af aktiviteter og tilbud i 
civilsamfundet for målgruppen (80+) samt indgåelse af 
seniorpartnerskabsaftaler omkring opstart af nye eller geografisk 
udbredelse af eksisterende aktiviteter. Kick-off møde for foreninger mfl. d. 
24/6 i borgerhuset med fokus nye initiativer og samarbejder.  
 

Kommende opgaver: 
- Frivillig Fredag. 
- Frivilligdag med Gymnasiet. 
- Julemarked i borgerhuset.  
- Projekter. 
- Ny strategi. 
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7. Frivillig Fredag planlægning   

- D. 24/9 og hele ugen op til. Årets tema er ”Lokale stemmer” med fokus på 
lokaldemokrati, deltagelse og fællesskabets muligheder. 

- Følgende idéer blev drøftet: 

• Politikere i praktik i løbet af hele ugen. 

• Dialogmøde eller debat mellem politikere og frivillige foreninger 

• Fællesspisning 

• Fællesskabsstafet  

• Frivilligpris til Frivillig Fredag i stedet for dialogmødet i regi af Social-
Sundheds- og Psykiatriudvalget (kan først blive en realitet i 2022 – 
Nicoline går videre med det til kommunen). 

- Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Freddy, John og Jane fra bestyrelsen. 
Det blev besluttet at invitere formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, en 
medarbejder fra Kultur og Fritid, formænd for borgerhuse og eventuelt 
andre med i arbejdsgruppen. Første møde er d. 12. juli.    

8. Bordet rundt (Alle)  

- Jane: Behov for frivillige parkeringsvagter til Opera Hedeland.  
- Britta: Frise – ny formand på plads.  
- Asger: Meget udskiftning i frivillige pga. corona.  
- John: Møde for alle Hemingway klubber i Greve i september.  
- Inge-Lise: Blixen bliver en støtteforening på landsplan. Generalforsamling i 

august.  
- Det blev besluttet, at FCG deltager til Stafet for Livet 28.-29. august. Asger er 

ansvarlig. 

9. Næste møde  

- Onsdag d. 1. september kl. 10-12 

10.  Evt.  

- Nye beach flag.  


