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02.11.2020 

Referat af bestyrelsesmøde i FrivilligCenter Greve  

Dato: 02.11.2020  

Tid: Kl. 11-12  

Sted: Greve Borgerhus, lokale 5 

Deltagere: Britta Jacobsen, Freddy Christiansen, Bente Sølvsten, Inge-Lise Jensen, 
John Bern Nielsen, Jane Gustavsen, Asger Rasmussen, Jan Holst Andersen og 
Marianne Lausten. 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat af sidste møde 
- Godkendt 
 

3. Siden sidst ved formanden (Britta) 
- Bestyrelsesmøde i Frise: Et kommissorium fremlagde profiler til eksterne 

ressourcepersoner til bestyrelsen i frise og frivilligcentrene. Oplægget 
bliver sendt ud til alle frivilligcentre snart.  

- Brugerrådet har i samarbejde med kommunen fået ryddet buskadset foran 
borgerhuset, så det bliver mere synligt fra vejen.  

- Julemarkedet i borgerhuset er aflyst pga. COVID-19, men Freddy og Britta 
arbejder videre med lys og pynt på borgerhuset til december. Brugerrådet 
betaler.  

 
4. Regnskab (Bente) 

- Budgetopfølgning for 3. kvartal er forsinket pga. ny bogholder. 
Budgetopfølgningen sendes ud på mail til bestyrelsen, så snart den er 
færdig. 

 
5. Godkendelse af budget 2021 (Bente og Nicoline) 

- Budgettet er godkendt. 
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6. Godkendelse af strategi 2021 (Nicoline) 
- Strategien er godkendt. 
- Vi skal nå bredere ud med de frivillighistorier, vi laver – samtlige platforme. 
- John foreslår et videoprojekt, hvor ældre frivillige giver gode råd til unge 

med udgangspunkt i mange års livserfaring.   
 

7. Selvevaluering og udviklingsplan (Nicoline) 
- Godkendt. 
 

8. FCG-status (Nicoline) 
- Corona-nedlukning: Tilbud målrettet udsatte borgere holdes åbne, men 

kontorarbejde laves hjemme, og møder holdes så vidt muligt online.  
- Kurset ”Egenomsorg og støtte til frivillige med brugerkontakt” afholdes. 
- Projekt Ung i Balance (Jonas, Anna og Karen), som er målrettet psykisk 

sårbare unge, er blevet en del af kontorfællesskabet med kontor ved siden 
af IFS. Herudover har de fået sæsonbookinger i mødelokalet på 1. sal i 
borgerhuset til samtaler med unge og deres forældre.  

- Greve Sommerfestival 2021 bliver d. 29. maj. Planlægningen er i gang. I år 
skal der som noget nyt søges byggetilladelse til opsætning af pavilloner og 
overdækket scene.   

- Interview projekt med 7. klasser i samarbejde med Ungdomsbyen er 
startet og fortsætter torsdag i uge 45, 47 og 50.  

- APV er gennemført: Ingen bemærkninger. 
- Nyt hjemmesidedesign. 
- §18: Krav om CVR-nummer og bankkonto.  
- Hjælp til fundraising til foreninger og klubber. 
- Input til potentielle eksterne ressourcepersoner til bestyrelsen er meget 

velkomne.  
 

Status på projekter: 
- UngeSkaber:  

• FriRum startede i torsdags efter udskydelser. Der kom 6 unge i 
alderen 13 – 16 år. FriRum har åbent fast en gang om ugen.  

• Sammen med IFS afholder vi et online vidensdelingsseminar d. 26. 
november, hvor alle fællesskaber for unge bliver præsenteret. Både 
kommunalt ansatte og frivillige deltager.  

- Projekt Q:  

• Arrangement om ligestilling afholdt, jobarrangement udskudt pga. 
corona, mindre arrangementer afholdes.  

- Tank Op:  
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• Siden projektet startede i midten af august, er der gennemført 70 
rådgivninger, og 10 frivillige er rekrutteret.  

• Åbning af sprogcaféen er udsat pga. corona.  
 

Kommende opgaver: 
- Personalepolitik 
- Opdatering af datapolitik 
- Fondsansøgning til fuldtidsstilling til Tank Op 
- Fondsansøgning: Forlængelse af projekt Q i samarbejde med Foreningen 

Nydansker  
 

9. Bordet rundt (Alle) 
- Bente orienterede om Dansk Folkehjælps projekt ”Seniornet” for enlige 

ældre. Dansk Folkehjælp ønsker at udbrede projektet til Greve Kommune. 
Bestyrelsen var enige om, at det minder meget om Hemingway og Blixen 
samt Spis Sammen projektet, som havde mange udfordringer. Bente 
indsamler erfaringer fra Seniornet i andre kommuner om, hvordan de er 
overkommet udfordringerne. Der tages beslutning om eventuelt 
samarbejde over mail.  

- Jan tilføjede på mail pga. manglende tid på mødet:  

• Har haft møder med Kommunen (Lene Påske) og Kræftens 
Bekæmpelse formand i Greve om opstart af Kræftcafe i 
Hundigehuset hver anden mandag. Starten er udsat pga. Covid-19. 

• Efter sommerferien er to formiddagshold 60+ opstartet for 
henholdsvis kvinder og mænd. Som forløber var der i samarbejde 
med DBU arrangeret et foredrag med professor Peter Knudstrup, 
Syddansk Universitet, om vigtigheden af motion og dens gavnlige 
virkninger for krop og hjerte. 

• Udfordringer med fastholdelse af teenagere på klubbens 
ungdomshold.  

 
10.  Næste møde 

- Mandag d. 11. januar kl. 10-14, inkl. Julefrokost.  
 

11.  Evt. 

 

 


