
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00-19.00 
 
Tilstede:  Louise Lahn, Birgit Sørensen, Finn Asnæs, Susanne Sejer, Pernille A. Holm,  
  Jens Peter Bundgaard  
Afbud:  Kamilla Barslund, Susse Manthey Olsen, Henriette Lundsfryd Schmidt 
Referent:  Lisa Tange 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
  Godkendt 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 
a. Underskrivelse af Forretningsorden for Bestyrelsen 

Der var spørgsmål til ændringerne i forretningsordenen som derfor ikke blev 
underskrevet. Forretningsordenen bliver sat på som punkt til næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Ad 3) Økonomi - status 

Balancen pr. 1/8 viser ingen væsentlige afvigelser fra budgettet.   
 

Ad 4) Strategiprocess 
Plan for strategiprocessen fremgår af vedlagte ’designforslag’ fra Marie Holdt, 
Ingerfair. 
 
De fastlagte mødedatoer er: 

- Strategidag søndag den 19. september kl. 10-16, Skt. Helene Kursuscenter, 
invitation med program følger 

- opfølgende møde 1, mandag den 27. september 17-19, Frivilligcenter Helsinge 
- opfølgende møde 2, mandag den 25. oktober 17-19, Frivilligcenter Helsinge 
 
Forud for strategidagen den 19. september holder Louise og Lisa møde med Marie 
Holdt og planlægger processen. Er der forslag til emner som ønskes drøftet eller 
tages særlig højde for i planlægningen af processen, kan disse sendes til Louise eller 
til Lisa.  
 
Som grundlag for arbejdet med ny strategi ligger: 
- Kvalitetsmodellen fra FriSe og Socialministeriet 
- Nuværende strategi- og handlingsplan 20-21 for Frivilligcenter Helsinge  
Begge vedlagt som bilag 
 



Ad5)  Kommunalvalg – hvordan bruger vi kommunalvalget bedst muligt, og hvordan får vi sat 
frivillighed og Frivilligcenter Helsinge på dagsordenen?  

 
Forskellige muligheder for at sætte frivillighed på dagsordenen og at få 
kommunalpolitikerne i tale op til kommunalvalget blev drøftet.  
Der blev ikke konkluderet eller lavet konkrete planer. Louise tager punktet med til 
møde med Frivilligcenter Græsted, som en mulighed for et fælles tiltag.  

 
Ad 6) Frivillig Fredag 24. september  

Frivillig Fredag er en landsdækkende event-dag. Den ligger altid sidste fredag i 
september og formålet med dagen er at fejre frivillige og frivillighed bredt. 
Frivilligcenter Helsinge er med i arbejdsgruppen som planlægger dagen 
Arbejdsgruppen består af de to frivilligcentre, Gribskov kommune, Idrætsrådet og 
Kulturrådet.  
Frivillig Fredag 2021 kommer til at foregår i Kulturhavn Gilleleje den 24. september 
kl. 15-20. Kl. 15-18 vil det være et åbent arrangement hvor alle som har lyst til at 
være med kan komme og deltage. Frivilligprisen, Seniorprisen og kulturprisen vil 
blive uddelt, der vil være fællessang, musik og forskellige aktiviteter man deltage i . 
Kl. 18.00 vil der være fællesspisning for dem som tilmelder sig. Invitationen er lige på 
trapperne og bliver sendt ud til alle. 

 
Ad 7) Møde med Frivilligcenter Græsted  

Der er aftalt et møde imellem Frivilligcenter Græsted og Helsinge. Mødet er kommet 
i stand med et ønske fra begge centre om at styrke samarbejdet og skabe synergi 
imellem de to frivilligcentre. Louise, Susanne og Lisa deltager i dette første møde.  

 
Ad 8) Orientering fra huset  

b. Status på projekter: 
i. Wise Women-projektet kører. Der er fokus på rekruttering af mentees. 

Frivillige mentorer er rekrutteret og uddannet. 
ii. Piger i eget liv.  Pigegruppen har første gruppegang den 8. september. Vi 

skal ud på Nordstjerneskolen og i 10. klasse og holde foredrag 25. august og 
håber at 4-8 piger melder sig på den baggrund. Vi har fået lov af GK at bruge 
de penge der er afsat til ”forankring” af projektet på løn, hvorfor vi kan 
ansætte Pernille Jellinggaard til at stå for evaluering og forankringsplan. 

iii. Kursussamarbejde Nordsjælland skudt i gang. 10 frivilligcentre er gået 
sammen om at lave kurser for frivillige. Der ligger således et fælles 
kursuskatalog på frivilligcentrets hjemmeside, og vi håber at det kommer 
godt fra start her i efteråret, med masser af tilmeldinger. Gør gerne reklame 
for dem! 

c. Ansøgninger mm. 
i. Donation fra Rågeleje Sommertorv til trivselsgrupper. Vi har fået doneret kr. 

5.000,- til trivselsgrupper for børn, et projekt som vi søger fondsmidler til, se 
pkt. 8c, iii. 

https://www.frivilligcenter-helsinge.dk/menu/kurser-for-frivillige


ii. Bevilling til aktiviteter vedr. kommunalvalg Vi har ansøgt Region 
Hovedstaden og fået bevilliget kr. 8.730,- til ”demokratifremmende 
aktiviteter” for etniske minoritetskvinder i forbindelse med 
Kommunalvalget.  

iii. Fondsansøgning, ansøgning om trivselsgrupper. Der er afsendt en 
fondsansøgning om økonomisk støtte til at starte et projekt med at etablere 
trivselsgrupper for børn. Der er 8-9 ugers behandlingstid på ansøgningen, og 
vi venter således svar i starten af oktober.  

iv. Genstart Fællesskabet. Vi har ansøgt Slots- og Kulturstyrelsen om en del af 
den pulje der er afsat til at hjælpe oplevelsesøkonomien. Vi har således 
ansøgt om penge til at inviterer op mod 160 frivillige og brugere af 
Frivilligcentret på middag med efterfølgende Revy i Græsted kro og revy. Vi 
kalder projektet Genstart Fællesskabet, afventer svar. 
 

d. Gamle stationære PC’er og ”Byttebixen”. Sekretariatet ønsker at benytte den 
tidligere ”Byttebix” til arbejdspladser/kontor. I forbindelse med ansættelse af 
koordinator for trivselsgrupper har vi brug for flere arbejdspladser end de 
nuværende 4. Vi ser, om en eller flere af de gamle PC’er kan opgraderes og bruges 
til medarbejdere. Ønsket blev godkendt af bestyrelsen. 

 
Ad 9) Evt. 

e. Invitation til Konference 20. september, Folkebevægelsen mod ensomhed. 
f. Politistationen åbner i Tinghuset. 

i. Politiet ønsker at bruge vi vores nuværende store depotrum til garage for 
politibiler. Vi vil i givet fald få stille et depotrum til rådighed i kælderen i 
Tinghuset. Lisa har stillet sig positiv over for forespørgslen, men har ikke 
indgået aftale. Vi vil fortsat beholde det lille depotrum og det rum som 
”Mad til alle” udleverer fra.   

 
 
 
 


