
 

 

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2020 

 

Deltagere: Bente Haugaard, Lisbeth Havemann,  Torben Nordquist, Jens Peter Bundgaard 

Afbud: Vibeke Steen, Lars Herschind, Henriette Schmidt, Niklas Olsen, Harald Andersen 

Referent:  Lisa Tange 

 

Ad 1) Åbning af center 
Bestyrelsen tiltræder det forslag om aktiviteter og retningslinjer frem til 8. juni, som er udsendt 

 
Åbningsdag den 8. juni samt aktiviteter indtil da, bliver formidlet til medlemmer og brugere i et 
sær-nyhedsbrev, samt på hjemmeside, facebook og ved opslag på dørene. 

 
Lisa og Bente deltager i FriSe-møde på torsdag den 14. maj   

 
Vi afholder evt. et bestyrelsesmøde inden den 8. juni, hvis der er behov for det. 

 
Ad 2) Aktiviteter lige nu 

- Telefonisk økonomi og gældsrådgivning, to henvendelser i sidste uge  
- Telefonisk social-juridisk rådgivning, 1 henvendelse i sidste uge, 1 i dag. 
- Akuttelefon for særligt sårbare ingen henvendelser- vi arbejder med at få information ud til 

lokale foreninger, Psyiske sårbare, kompasset for unge  
  

- Lisa orienterer om, at Rikke har været i kontakt med Helsefonden vedr. projekt Wise Women. 
Vi kan revidere budgettet, men det skal godkendes af Helsefonden, ligesom vi ikke kan gå i 
gang, før den manglende finansiering er på plads. Torben kontakter Rikke og foreslår en 
revidering af projektet på baggrund af den nuværende corona-situation. 

 

- Der indhentes erfaringer fra Dansk Flygtningehjælps online-lektiehjælp fra Alette og Niels.  
  
Ad 3) Dato for generalforsamling 

Dato for generalforsamling fastsættes til tirsdag den 22. september. Datoen meldes ud 
sammen med øvrig information nu. Formen og stedet følger, når vi ved mere. 

 
Ad 4) Nyt fra leder 

- Materiale klar til grundfinansieringen afsendt den 30. april 
- Der er givet tilbagemelding til Helsingør på ansøgning vedr.  Økonomi-og 

Gældsrådgivningsprojekt. Forventet svar ultimo september. 
- Frida-projektet følger tidsplanen, og vi forventer at gennemføre planlagte aktiviteter i 

samarbejde med 10-klasse skolen i Helsinge inden sommerferien.  
- Der arbejdes på at lave målrettet PR for Akuttelefonen, dels til væresteder og foreninger som 

er i kontakt med psykisk sårbare unge og voksne, dels internt i Gribskov Kommune, så 



medarbejdere som er i kontakt med målgruppen, kender vores tilbud og kan formidle det 
videre.   

- Klyngemøde den 7. marts med øvrige centerledere - De fleste afventer mulighed for åbning, og 
arbejder ligesom os, på retningslinjer og aktiviteter i åbningsfasen. 

 
Ad 5) Nyt fra bestyrelse 

Bente orienterer om, at Præsten i Vejby har startet Hemmingway Club, og at der er god 
tilslutning. 

 
Ad 6) Evt. 

Vi sætter kryds i kalenderen onsdag den 3. juni k. 18.00 til et bestyrelsesmøde, hvis der er brug 
for det.  

 

 


