Referat bestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2020 kl. 17.00
Deltagere:

Bente Haugaard, Lisbeth Havemann, Torben Nordquist, Henriette Schmidt

Afbud:

Vibeke Steen, Harald Andersen, Lars Herskind

Fraværende: Niklas Olsen, Jens Peter Bundgaard

Referat:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde
Dagsorden og referat er godkendt.
Ad 2) Godkendelse af budget
(punktet behandlet som pkt. 7)
Ad 2) Aktiviteter mv. i lukkeperioden, hvad er i gang, evt. nye ideer!
Lisa orienterede om, at der er efter påske sat gang i:
- telefonisk økonomi- og gældsrådgivning, der har været 2 henvendelser,
- telefonisk social-juridisk rådgivning, der har været 3 henvendelser.
Det er en stor kommunikativ opgave at få udbredt kendskabet til disse tilbud.
Umiddelbart efter nedlukning medio marts, tog vi initiativ til at udarbejde en liste over
relevante lokale og nationale initiativer. Listen ligger på
https://www.aktivgribskov.dk/nyheder/seneste-nyt/hjaelpenetvaerk-under-coronakrisen-1/

og kan tilgås via link på Frivilligcentrets hjemmeside, ligesom link er bragt på centret
facebook. Listen er udarbejdet i samarbejde med Frivilligcentret i Græsted og Gribskov
Kommune og kan løbende opdateres.
Torben foreslår at vi kontakter øvrige frivillige rådgivere og foreslår telefonisk/virtuel
rådgivning og det øvrigt overvejes om der kan sættes virtuelle aktiviteter i gang.
Ad 3) Orientering om ansøgninger:
a. VelLiv Foreningen har bevilget kr. 50.000,- fra deres akut-pulje til at etablere en
telefonlinje for ensomme og udsatte. Pengene er primært ansøgt til løn, til
bemanding af telefonlinje i 12 timer om ugen. Projektet skal være afslutte inden
5 måneder. Vi går i luften 1. maj og er i gang med at lave kommunikation for at få
budskabet ud.
b. Det Grønne Hus, ansøgning på kr. 16.000,- til foreningsskabe og borde til
møderum er udarbejdet, men der deles ikke midler ud før til efteråret igen. Lisa
undersøger om der er andre fonde eller puljer der kan søges til dette formål.
c. VelLiv Foreningens almennyttige pulje vedr. mental sundhed er ansøgt om kr.
50.000,- til etablering af Netværksgrupper for ledige 50+. Beløbet er primært
ansøgt til løn til en tovholder som kan rekruttere deltagere, igangsætte og drive
et antal netværksgrupper i en projektperiode på 12 mrd. Der er ansøgningsfrist
den 23. april og der forventes svar i september.

d. Økonomi - og Gældsrådgivning, ny periode, ansøgning sendes afsted fra
Frivilligcenter Helsingør den – 4. maj 2020. Større ansøgning og flere
frivilligcentret er omfattet. Vi byder ind med en rådgivningsdel og en
undervisnings-del. Pulje med krav kan findes her https://socialstyrelsen.dk/puljerog-tilskud/puljer/alle-puljer/15.75.30.10

e. Udarbejdelse af materiale, revidering af strategi- og handlingsplan mv. til
grundfinansieringen for 2020 er i gang. Vi har fået tilskudsbrev og skal indsende
materiale senest den 4. marts 2020. Tilskudsbrevet med betingelser og krav er
vedlagt til orientering.
Ad4) Drøftelse af åbning- hvordan? (gradvis åbning? antal personer i huset ? aktiviteter ? mv)
Vi tager bestik af hvordan situationen udvikler sig, og hvilke udmeldinger
myndighederne kommen med i forhold til åbning.
Vi drøfter på næste bestyrelsesmøde hvordan en evt. åbning efter 10. maj kan ske,
og hvilke procedurer der skal være på plads og overholdes ved igangsættelse af og
benyttelse af Frivilligcentrets lokaler.
Ad 5) Rengøring- afsættelse af midler til betalt rengøring.
Lisa og Sussi har inden påske gjort hovedrent i Frivilligcentret.
Der er fremsat håndsprit og papirhåndklæder. Der er ved at blive indkøbt en stander
til håndsprit som kan stå ved indgangen til centret, således at man kan afspritte sine
hænder ved ind- og udgang.
Sussi varetager den nødvendige og ugentlige rengøring frem til sommerferien, og der
etableres en procedure for afspritning af håndtag, kontakter mv. hver morgen.
Der indhentes tilbud på rengøring af frivilligcentret fra eksterne (lokale)
rengøringsfirmaer.
Ad 6) Bestyrelsen frem til en evt. generalforsamling
Vi kan overveje at afholde en virtuel generalforsamling, hvis lukning og afstandskrav
gør at en mulig generalforsamling trækker ud. Vi afventer udviklingen og tager bestik
af det.
Ad 7) Godkendelse af budget
Der er tilfredshed med den form budgettet har fået, således at man i noterne kan se,
hvad hovedposterne i budgettet indeholder.
Bestyrelsen har beslutte at der fremover skal medtages forventede indtægter og
udgifter i budgettet forbindelse med planlagte fonds- og puljeansøgninger.
Ad 8) Evt.
Der blev aftalt nyt bestyrelsesmøde onsdag den 6. maj kl. 17.00.

