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15.03.2021 

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve  

Dato: 15. marts 2021 

Tid: 10 - 12 

Sted: https://zoom.us/j/96286731918?pwd=MC94d0kvUHkzOUZaSHpFS09XZk53QT09  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt. 

 

3. Siden sidst ved formanden (Britta) 

Britta har deltaget i en del møder som medlem af FriSe’s bestyrelse: 

- FriSe er blevet en del af en arbejdsgruppe, der arbejder for, at små foreninger kan 

undtages fra de omfattende hvidvaskningsregler og dermed betale mindre i bankgebyr. 

- Frivilligrådet har udarbejdet anbefalinger til kommunernes forvaltning af § 18-midler 

(vedhæftet). Nicoline har sendt anbefalingerne til Greve Kommune.  

- FriSe har anbefalet Socialstyrelsen, at grundfinansieringen bliver sat op til 500.000 kr.  

- Frivilligrådet har, med deltagelse af formanden for FriSe, udarbejdet en række 

anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor (vedhæftet). 

- FriSe holder online generalforsamling på lørdag d. 20. marts. Efter en del samtaler har 

bestyrelsen fundet den eksterne ressourceperson, som de vil indstille til godkendelse 

på generalforsamlingen. Der vil også være et oplæg omkring ”Lokal lobbyisme i et 

valgår”.  

Læsehunden Oscar er flyttet ud af Borgerhuset og har fået et lokale ved en dyrlæge. Britta 

vil arbejde for at få læsehunden tilbage til borgerhuset, men det skal tages op i 

brugerrådet.  

 

https://zoom.us/j/96286731918?pwd=MC94d0kvUHkzOUZaSHpFS09XZk53QT09
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4. Godkendelse af årsregnskab (Bente) 

Godkendt. 

 

5. Godkendelse af årsberetning 

Godkendt. 

 

6. Godkendelse af handleplan 

Godkendt. 

 

7. Godkendelse af personale- og frivilligpolitik  

Godkendt. 

 

8. Godkendelse af retningslinjer for ansættelsesprocedure  

Godkendt. 

 

9. Genopstilling af bestyrelsesmedlemmer på GF 

- Britta, Inge-Lise og Bente er på valg, og de ønsker alle tre at genopstille.   

- De to suppleanter, Marianne og Jan, er også på valg. Marianne ønsker at 

genopstille. Jan ønsker ikke at genopstille.  

 

10. Ekstern ressourceperson 

Nicoline foreslår Annette Riisager, som er skoleleder på FGU. Hun har stor indsigt i og 

kontakt til unge (som er en udvalgt målgruppe i frivilligcentrets strategi 2020-22) samt 

ledelseserfaring. Det blev besluttet, at Nicoline kontakter Annette med forespørgslen.  

 

11. Medlemskab (Nicoline) 

På frivilligcentrets hjemmeside står der, at privatpersoner godt kan være medlemmer af 

frivilligcentret, men blot som støttemedlemmer og uden stemmeret på 

generalforsamlingen. Der står dog ikke noget om et personligt støttemedlemskab i 

vedtægterne. Det blev besluttet, at det er en detalje, og at der ikke er grund til at foreslå 

vedtægtsændringer, samt at vi lader det stå på hjemmesiden.  
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12. FCG-status (Nicoline) 

Generelt: 

- Hjemmearbejde indtil videre til 6. april.  

- Stor fondsansøgning til projekt Tank Op sendt til TrygFonden og Spar Nord. 

- Ny dato for Greve Sommerfestival: 26. juni kl. 11-17. 

- Greve Kommune har startet et nyt projekt, ”Borgernes valg”, med støtte fra 

Sundhedsstyrelsen (informationsfolder vedhæftet). Målgruppen er +80-årige. 

Projektet har bl.a. som mål, at flere fra målgruppen skal deltage i 

civilsamfundsaktiviteter. Nicoline er frikøbt (midlerne kan evt. gå til forlængelse af 

studentermedhjælper) til at deltage i projektgruppen, og flere 

bestyrelsesmedlemmer er blevet foreslået til deltagelse i en referencegruppe.    

- Frivilligcentrets persondatapolitik er blevet opdateret.  

Status på projekter: 

- Tank Op: Rikke startede i praktik 1. februar (slut 30. juni). Hun har startet en online 

sprogcafé hver onsdag sammen med frivillige, og er i gang med at etablere online 

jobvejledning. Hverdagsrådgivning med udsatte foregår fysisk med 1-1 møder, når 

det ikke er muligt online.  

- Projekt Q: Projektet er ved at nå vejs ende (30. april). Laura er derfor i gang med at 

foretage trivselsmålinger til Foreningens Nydanskers evaluering til Socialstyrelsen. 

Hun planlægger også forumteater og et udendørs afslutningsarrangement i 

april/maj. Lauras ansættelse stopper 30. april.  

- UngeSkaber: Har været meget udfordret med opstart i et corona-år. Der har ikke 

været meget opbakning blandt deltagerne til at deltage i online arrangementer, og 

det har været vanskeligt at få samarbejdspartnere til at henvise målgruppen, da 

Covid-19 har taget meget tid og fokus. TrygFonden har godkendt reducerede mål, 

og vi planlægger at ansøge om et års forlængelse af projektet.  

Kommende opgaver: 

- Fondsansøgning: Forlængelse af projekt Q i samarbejde med Foreningen 

Nydansker. 

- Sommerfestival. 
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- Borgernes valg. 

 

13. Bordet rundt (Alle) 

- John: Hemingway torsdag er gået online og mødes hver uge via frivilligcentrets nye 

Zoom Pro udgave. Og så har Hemingway torsdag og mandag fået bevilling fra Velux 

Fonden.  

- Inge-Lise: Blixen har mødtes i mindre grupper og gået ture.  

 

14.  Næste møde 

Konstitueringsmøde d. 29. april kl. 18 efter generalforsamlingen.  

 

15.  Evt. 

 

 

 


