
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. november 2021 kl. 17.00-19.00 
 
 
Til stede: Louise Lahn, Susanne Sejer, Susse Manthey Olsen, Jens Peter Bundgaard,  

Birgit Sørensen 
Afbud fra: Henriette Lundfryd Schmidt, Kamilla Barslund, Finn Asnæs, Pernille A. Holm 
 
Referent: Lisa Tange 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ad1)  Godkendelse af dagsorden (B)  

Godkendt 
 

Ad2)  Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 
Godkendt  

 
Ad3)  Forretningsorden (B) 

Forretningsordenen blev godkendt med de ændringer der blev lavet på 
bestyrelsesmødet den 9. juni. Forretningsorden som godkendt er vedlagt.   

Ad4)  Fortsat strategiarbejde 
a. 2. Opfølgningsmøde med Marie Holdt er fastlagt til 1. december kl. 17.00-19.00 

Noter venligst datoen i kalendere. Der kommer agenda for møde ud senest 
mandag den 29. november. 

 
b. Nedsættelse af arbejdsgrupper  

i. Kommunikationsgruppe - udarbejdelse af kommunikationsplan. 
Louise, Birgit (og Kamilla) meldte sig til kommunikationsgruppen. 
Louise indkalder til 1. møde i Kommunikationsgruppen. 
 

ii. Medlemsudvalg  – udarbejdelse af proces for rekruttering af medlemmer. 
Susanne, Birgit og Louise meldte sig til Medlemsudvalget. (Louise  er 
med til at starte og følge processen, men ikke har mulighed for at stå 
for konkrete opringninger mv.) Sussi inddrages i kontakten til 
foreningerne. Alle medlemsforeninger og potentielle 
medlemsforeninger kontaktes og inviteres til Infomøde den 29. 
november kl. 17-19. – invitation til mødet er vedlagt. 
   
Lisa fremsender det regneark som ligger til grund for oplysningerne 
om alle foreningerne i ”Foreningsvejviseren”.  



Solvej er i gang med den årlige opdatering af vejviseren.  
Sidste komplette opdatering ét år gammel, og fandt sted i okt.-nov. 
2020. Ved opdatering i år, sker der også en gennemskrivning og en 
ændring af layout, så den bliver mere imødekommende og 
brugervenlig.  
Vi samarbejder med Frivilligcenter Græsted om vejviseren og 
udformningen af denne.  

 
iii. Arrangement-udvalg  

Vi vil gerne starte en arrangementsgruppe op i det nye år – både 
med indhold målrette medlemmer og med foredrag hvor 
Gribskovborgere inviteres indenfor. Louise vil gerne bidrage med 
bl.a. faglige temaer til medlemsmøderne. 
Louise og Susanne hjælper med opdækning og Jens Peter med 
oprydning ved julebrunch for medlemmer og husets frivillige 
onsdag den 15. december, kl. 10.30. Brunchen bruges som 
platform for at fortælle medlemmerne om vores nye vision og 
strategi. 

Ad5)  Budget 2022 til godkendelse (B) 
Vi modtog onsdag eftermiddag den 3. november, tal for Gribskov Kommunes 
tilskud for 2022, samt fremskrivning af lønudgifterne for indeværende år, og for 
2022.  
Det betyder en ændring af det forventede resultat for 2021 samt budget 2022.  
 
Stigningen i lønudgifterne er højere end forventet, hvilket betyder at vores 
underskud bliver større i år, og at vi kan imødese et endnu større underskud for 
2022. 
 
Vores egenkapital er fortsat stor. Vores egenkapital skal omsættes til aktivitet, og vi 
kan derfor forsvarer at budgettere med underskud i 2022.  
Lisa reviderer budget 2022 med de nye tal og sender ud til godkendelse i starten af 
uge 45. 
 
Der nedsættes en økonomigruppe bestående af Lisa, Louise, Susanne, Pernille og 
Susse, som skal se på fremtidige tilpasninger og tiltag, så Frivilligcentrets økonomi 
bliver bæredygtig.   

 

Ad6)  Strategi og handlingsplan 2022 til godkendelse (B) 
Strategi og handlingsplan for 2022 blev godkendt. 

 
Ad7)  Orientering fra huset (O)  

Skriftlig orientering blev taget til efterretning. 
 

Ad8)  Nytårskur  



Vi inviterer til Nytårskur onsdag den 26. januar kl. 17-19.  
Invitationen skal blandt andet gå til de nyvalgte politikere m.fl.  
Planlægning af Nytårskuren aftales på vores møde den 1. december. 

 
Ad9)  Evt. 

Næste møde onsdag den 12. januar kl. 17.30-19.30 med efterfølgende ”julefrokost”.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Datoer til kalenderen: 
 

 29. november kl. 17-19, infomøde for foreninger/grupper/fællesskaber. 
 1. december, strategi-opfølgning med Marie Holdt, Ingerfair 
 15. december kl. 10.30, Julebrunch for medlemmer og frivillige 
 12. januar 2022 kl. 17.30-19.30, bestyrelsesmøde. Herefter ”Julefrokost” for 

bestyrelsen. 
 26. januar 2022 kl. 17-19, Nytårskur 

 


