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26.08.2020 

Referat af bestyrelsesmøde i FCG 26. august kl. 16.30 – 17.30  
 

Deltagere: Britta Jacobsen, Freddy Christiansen, Bente Sølvsten, Inge-Lise Jensen, Jane Gustavsen og Asger 
Rasmussen. 

Afbud: Jan Holst Andersen, Marianne Lausten, John Bern Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat af sidste møde 
Godkendt 
 

3. Siden sidst ved formanden 
Bestyrelsesmøde i Frise:  
- Bestyrelsesmedlemmer skal rustes bedre, og der skal findes ressourcepersoner.  
- Årsmøde og generalforsamling i frise d. 19. marts 2021. 
- Hvad har vi lært af Corona? 
- Vigtigt at vise vi fortsat er her – bl.a. overfor kommunen. 
- Tre frivilligcentre er blevet sparet væk. 
- Vigtigt at ruste de frivillige til digitale møder og aktiviteter.  
- Frivilligrådet arbejder på øget finansiering til frivilligcentrene – 500.000 kr. fra hhv. stat og 

kommune. 
 

4. Regnskab 
Budgetopfølgning 2. kvartal 
- Ingen kommentarer. 
 

5. Greve Solrød Erhverv 
Skal vi stadig være medlem? Medlemskab koster 2.250 kr. årligt. 
- Freddy taler med John og Tonny om det og vender tilbage til Nicoline. 
 

6. FCG-status (Nicoline) 
- Frivillig Fredag uge:  

• Mandag d. 21. september: Workshop om digitale redskaber og fællesskaber 

• Onsdag d. 23. september: Temamøde om gå-værter 

• Fredag d. 25. september: Fejring af frivillige 

• Hele ugen: Gode historier på sociale medier 
 

- Frivilligdag med gymnasiet d. 21. oktober: 

• Besøg af gymnasieelever i foreninger 

• Forberedelsesworkshop d. 7. oktober 
 
- Julemarked i Borgerhuset d. 19. december kl. 11-16 
- Oplæg for byrådet og direktionen d. 21. september  
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- Status på projekter: 

• Tank Op: Mea er startet og har afholdt de første rådgivningssamtaler. Rådgivning hver 
mandag og tirsdag kl. 15-17 i borgerhuset.  

• Q: Næste arrangement d. 27. august holder konsulenter fra kommunen workshop om 
sundhed.   

• UngeSkaber: I gang med at rekruttere målgruppen, særligt blandt Ungesporet, FGU, 
Ungecentret og Greve Gymnasium. Målet er at starte FriRum op i september.  

 
- APV i gang 
- Personalepolitik i gang  
- Nyt hjemmesidedesign lanceres primo september  

 
Kommende opgaver: 

o Datapolitik 
 

7. Bordet rundt 
- Scleroseforeningen holder landsindsamling d. 13. september 
- Røde Kors holder landsindsamling d. 4. oktober  
 

8. Næste møde 
Mandag d. 2. november kl. 11-12. 
 

9. Evt. 

 

 


