Referat fra bestyrelsesmøde 20-6-0219 hos Lars.
Til stede: Rikke, Torben, Lars, Lisbeth, Jens Peder, Harald, Sussi, Mette og Bente
Afbud fra: Henriette, Niklas (kan ikke huske, om du meldte afbud sidste gang)
Kirsten Frandsen syg
Bente referent.

Ad 1. Referat godkendt og ingen yderligere punkter til dagsorden.
Ad.2. Regnskab ser for indeværende godt ud. Vi skal prøve at gøre noget ved økonomien, det ville være så
godt, hvis vi fik flere midler i grundtilskud.
Ad.3. Lisbeth fortalte, at der lige nu er lidt stille i juridisk rådgivning. Head Space er sat på hold på grund af
kommunens økonomi.
Bente fortalte om ansættelsesudvalg og hele processen. Bente kontakter igen Hans Laurids fra Græsted om
fælles bestyrelsesmøde.
Ad.4
Bente skal kontakte ny bank ang. en underskrift, og Sussis adgang til kontotjek. Vi talte om, hvilke konti, de
forskellige personer har adgang til med henblik på ny leder.
Der er loppemarked d 10-8-fra kl. 07.00-14.40. Rikke, Lisbeth, Bente, Sussi og Harald har meldt sig. Det er
ikke nok! Vi skal være flere.
Trailer: En forespørgsel, om Vibeke og Palle kan købe den. Det kan de ikke, FOG fonden har doneret den til
Frivilligcenter Helsinge, vi har selv god brug for den. Jens Peder har lavet et skriv om brug af hænger.
Frivilligpris: Lisbeth og Bente deltager i møde d 15.8 2019 kl. 10-12. Vi laver en indstilling, Lisbeth og Rikke
laver tekst.
Ad.5. Næste møde :21-8-2019 kl. 18.00-20.00 i Frivilligcenter Helsinge.
Lukket punkt: Rikkes afsked:” 20-års jubilæum og afsked” Husk jeres opgaver, de af jer, der har det.
Ad.6. Rikke forlagde et projekt, søgt i helsefonden, som tidligere omtalt. Der er søgt 360.000, 00 kr. Der vil
blive tale om ca. 6 timers arbejde om ugen, som Rikke kunne være interesseret i at tage. Projektet løber
over 2 år. Fint projekt! Rikke sender det til os på mail.

Dernæst temamøde om strategien, det referat får I senere, når Lisbeth er hjemme fra ferie.
Efter god debat dejlig mad og hygge. Rigtig god sommer til jer alle.
Kh Bente

