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10.03.2020	  

Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  i	  FCG	  10.	  marts	  2020	  kl.	  9-‐12	  
	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
Godkendt.	  
	  

2. Godkendelse	  af	  referat	  af	  sidste	  møde	  
Godkendt.	  
	  

3. Kompetenceafklaring	  af	  bestyrelsen	  

Hvad	  er	  en	  arbejdende	  bestyrelse?	  
• Synliggøre	  FCG,	  politisk	  interessevaretagelse	  og	  hjælpe	  til	  ved	  arrangementer.	  	  

	  
a) Hvilke	  kompetencer	  er	  der	  behov	  for?	  

• Formand:	  Politisk	  tæft,	  styr	  på	  lovgivning,	  arbejdsgiveransvar.	  
• Kasserer:	  Regnskab,	  bogføring.	  
• Faglige	  kompetencer	  i	  forhold	  til	  frivilligcenterets	  målgrupper,	  herunder	  integration	  og	  

unge.	  	  	  
• Erfaring	  med	  frivilligt	  arbejde.	  
	  

b) Hvilke	  kompetencer	  er	  der	  pt.	  i	  bestyrelsen?	  
• Britta	  mener	  selv,	  at	  hun	  mangler	  hvad	  det	  kræver	  at	  være	  formand.	  Mange	  i	  bestyrelsen	  

er	  uenige.	  Hun	  bidrager	  med	  mange	  års	  erfaring	  fra	  arbejdsliv	  og	  foreningsliv.	  
• Inge-‐Lise:	  Erfaring	  fra	  det	  private	  erhvervsliv.	  
• Jane:	  Erfaring	  med	  frivilligt	  arbejde	  siden	  hun	  var	  14	  år,	  herunder	  bestyrelsesarbejde,	  

idrætsledelse	  samt	  børn	  og	  unge.	  	  
• Bente:	  Økonom.	  Kan	  ikke	  føre	  regnskab.	  	  
• John:	  Tidligere	  revisor	  og	  økonomichef	  –	  på	  strategisk	  niveau.	  

	  
c) Skal	  eksterne	  ressourcepersoner	  have	  mulighed	  for	  at	  blive	  medlemmer	  af	  bestyrelsen?	  

• Flertal	  for	  forslag	  til	  vedtægtsændring,	  som	  minder	  om	  FriSe’s	  netop	  vedtagne	  
vedtægtsændring.	  Tonny	  stemte	  imod.	  

• Nicoline	  laver	  udkast,	  som	  sendes	  ud	  til	  bestyrelsen	  til	  kommentering.	  	  
	  

4. Forberedelse	  til	  generalforsamling	  	  
-‐ Indkaldelse	  
-‐ Dirigent:	  Jan	  Christensen	  
-‐ Lokale:	  Pejsestuen	  +	  lokale	  8	  
-‐ Forplejning:	  Kaffe	  og	  småkager.	  
-‐ Tidspunkt:	  16.30	  –	  18.00	  
-‐ Evt.	  vedtægtsændring	  
-‐ Årsberetning:	  Sendes	  snart	  til	  godkendelse	  
-‐ Handleplan	  og	  budgetforslag:	  Sendes	  snart	  til	  godkendelse	  
-‐ Valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer:	  Jan	  genopstiller	  ikke,	  John	  genopstiller,	  Tonny	  genopstiller	  ikke,	  

Asger	  genopstiller.	  Jane	  stiller	  op	  til	  bestyrelsen.	  Afklar	  om	  Mehmet	  genopstiller.	  	  	  
-‐ Årsregnskab:	  Er	  endnu	  ikke	  færdigt.	  Skal	  derfor	  godkendes	  over	  mail.	  
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5. Næste	  møde	  
• Konstituerende	  møde	  efter	  generalforsamlingen	  d.	  21.	  april	  kl.	  18.	  
	  

6. Evt.	  
• Stor	  opbakning	  blandt	  klubberne	  til	  den	  nye	  bankløsning:	  District.	  


