Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 21. aug 2019

Tilstede var Bente, Rikke, Lisbeth, Henriette, Harald, Torben, Jens Peter og Lars. Mødet blev afholdt hos
Harald på ude på Lykkevej.
Afbud fra Niclas.

Referat fra forrige møde 20. juni 2019 samt ny dagsorden for mødet i dag blev godkendt.
Punkt 1.
Endeligt valg af bankforbindelse tages op når Lisa, den nye leder er tiltrådt.
Vi, (Helsinge) inviterer Græsted (Hans Lauritz) til et fællesmøde, når Lisa er tiltrådt.
Med baggrund i vores strategi/handleplan, er der udarbejdet et nyt skriv til brug for grund- finansiering.
Handleplanen gennemgås i øvrigt med den nye leder.
Torben takkede for god orientering
Punkt 2.
Regnskab blev gennemgået af Torben, der især med tilfredshed hæftede sig ved, at vi p.t. har et råderum
på ca. 61.000 svarende til 4,4 mdr. Målet har været at have likvider til mindst 3 mdr. Regnskabet var i
positiv udvikling, og der var ingen overraskelser at bemærke.
Bente og Torben udtrykte ønske om at igangsætte en budgetlægning i samarbejde med den nye leder for
2020, for at være forberedt på de varslede besparelser fra kommunen.
Da det p.t. ingen løsning er på finansiering fra kommunen for 2020 har der været kontakt med Anders G og
Pia F. Der er ikke konkret lovning på noget, men de arbejder på sagen.. Rikke foreslog at der blev etableret
en ”udenoms” kontakt til Kim V.
Punkt 3.
Der afholdes byrådsmøde d. 26 sept. Torben, Henriette og måske Lars deltager.
Der er netværksmøde i Frise Nordsj. D. 27. nov., Bente og Lisbeth deltager.
Der er Frivillig fredag d. 27. sept.
Bente oplyste, at Kirsten Frandsen har fratrådt sin stilling i Gribskov Kommune. Hermed mister vi hende i
bestyrelsen. Ny er derfor Vibeke Steen, som er leder af biblioteket.
Punkt 4.
Der er fælles morgenspisning kl. 10.00 d. 2. sept. I Frivilligcenteret, ved Lisa’s tiltræden.
Lisbeth ønsker ført til referat, at eventuelle ”konsulent-timer” fra Rikke efter hendes formelle fratræden
kan aflønnes. Bestyrelsen nikkede i øvrigt bekræftende til dette.

Punkt 5.
I forbindelse med bestyrelsens ønsker om aktivitet i centeret, har der bl.a. været afholdt ”Sommer-Yoga” af
instruktør Anna Leonore Blåkilde. Hun har meddelt, at hun gerne fortsætter, men nu med en eller anden
form for betaling. Der er ca. 10 brugere af dette tilbud, som får god effekt at initiativet. Bestyrelsen er
positiv overfor, at kigge på en løsningsmodel.
Punkt 6.
Der uddeles i år en senior og en Frivilligpris. Bente og Lisbeth at siddet med i udvælgelses udvalget. Betina
Post er foreslået til Frivilligprisen.
Punkt 7.
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Frivilligcenteret d. 19. sept. Kl. 18.00 som sædvanligt.
Punkt 8.
Der foresloges oprettet en Mobile Pay løsning i forbindelse med vores nye bankkonto. Det blev modtaget
som en god ide.

/ Lars

