
 
 
 
 
 
Referat af  bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar 2022 kl. 17.30-19.00 
Mødet blev afhold online på Teams. 
 
Tilstede:  Louise Lahn, Susanne Sejer, Birgit Sørensen, Finn Asnæs, Pernille A. Holm,  

Susse Manthey Olsen, Kamilla Barslund 
Fraværende: Henriette Lundsfryd Schmidt, Jens Peter Bundgaard. 
Referent: Lisa Tange   
 

 
Dagsorden 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt   

 
Ad 2) Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Godkendt 

 
Ad 3) Økonomi 

• Årsregnskab 2021, forventet resultat 
Lisa orienterede om forventet resultat for 2021 ud fra fremsendte bilag.  
Der er ikke nævneværdige afvigelser fra tidligere forventninger. Der kan stadig ske 
omposteringer imellem konti, men resultatet som det fremgår forventes at ligge fast. 
Der er aftalt revision med BDO den 7. februar. 
Vi kan derfor forvente at have et færdigrevideret årsregnskab klar til underskrift i 
løbet af uge 7. 
Vi beder BDO om at underskrivning bliver elektronisk så det kan klares hjemmefra 
med NemId - I får mail herom fra BDO. 

 

• Fastsættelse af mødedato for økonomigruppe  
Lisa kommer med forslag til mulige datoer for et møde snarest muligt. 

 
Ad 4) Opfølgning på arbejdsgrupper  

• Kommunikationsgruppe  
Louise sender forslag til mødedato ud – evt. samme tidspunkt som 
medlemsudvalget, da der er personsammenfald og sammenhæng. 
Finn laver en interessent-analyse til brug for kommunikationsgruppens arbejde. 

 

• Medlems-udvalg  
Louise sender forslag til mødedato ud -  evt. samme tidspunkt som 
kommunikationsgruppen, da der er personsammenfald og sammenhæng. 



 
På baggrund af den rundringning til foreninger som Birgit og Susanne lavede forud 
for info-mødet for foreninger, fandt de behov for at få drøftet vores medlemsbegreb.  
Medlemsudvalget afdækker evt. udfordringer og uklarheder i forhold til 
medlemsbegrebet og kommer med en indstilling til bestyrelsen, hvis nødvendigt. 

 
Ad 5) Evaluering af strategiprocessen med Marie Holdt, Ingerfair 

Der var enighed om at strategiprocessen med Marie Holdt var god. Særligt den hele 
dag vi havde på Sankt Helene, var god, fordi der var tid.  
Det var godt med en ude fra til at styre processen, og Marie Holdt var dygtig og 
kompetent.  
Vi har nu lagt de overordnede linjer for vores strategi, men vi har stadig et stort 
arbejde i at definere hvilken slags frivilligcenter vi vil være, blandt andet i forhold til 
hvor mange projekter vi vil køre sideløbende og hvilke målgrupper vi vil fokusere på. 

 
Ad 6) Generalforsamling 2022  

• Fastsættelse af dato  
Dato for Generalforsamling 2022 blev fastsat til torsdag den 24. marts kl. 18.30.  
Kamilla Barslund spørger Steffen, som var dirigenten på Lokalrådets stiftende 
generalforsamling, om han kan og vil den 24. marts.  

• Program 
Det blev forslået at spørge Pia Fogt (formand for udvalget Kultur, idræt og 
forebyggelse) om hun vil komme . Louise har siden været i kontakt med hende, og 
hun vil gerne komme og holde ca. 15 min. oplæg.  
Lisa og Louise arbejder videre med tilrettelæggelse af generalforsamlingen. 

 
Ad 7) Orientering fra huset  
 Lisa orienterede mundtligt: 

Lige nu har vi ret travlt med at færdiggøre og gennemgå bogføringen fra 2021. Alt til 
Gribskov Kommune og til revisionen skal være færdigt inden udgangen af januar. 
Generalforsamlingen og forberedelse til denne skal vi i gang med- årsberetning mv. 
ligesom fokus på rekruttering af medlemmer skal fastholdes. 
  
Nye grupper har startet faste aktiviteter i Frivilligcentret. Det er Gribskov skakklub 
som spiller hver mandag kl. 19-23, og det er projektet Bebuddy (SIND Gribskov og 
Psykiatrifonden) som har gruppeforløb hver uge for søskende til børn med særlige 
diagnoser. 
 
Kamilla Barslund orienterede om at hun er blevet formand for det nyetablerede 
Helsinge Lokalråd. De har holdt deres seneste møde i Frivilligcentret. Lokalrådet er 
meget interesserede i at skabe sammenhæng og overblik over hvad der foregår i 
byen, og inviterede til drøftelse med Frivilligcenter Helsinge om hvordan det kan 
gøres. 

 
Ad 8) Evt. 



• Fastlæggelse af næste møde.  
Der var forslag om møde den 16. februar, men da det er midt i uge 7 hvor nogle 
holder ferie, kommer der forslag ud på en doodle. 


