
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00-21.00 
 
Til stede:  Jens Peter Bundgaard, Henriette Lundsfryd Schmidt, Birgit Sørensen,  
 Susse Manthey Olsen, Susanne Sejer 
 
Afbud: Louise Lahn, Pernille A. Holm, Kamilla Barslund, Finn Asnæs 
 

 
 
Ad1)  Godkendelse af dagsorden   

Godkendt 
 

Ad2)  Godkendelse af referat fra sidste møde  
 Godkendt 
 

Ad3)  Fælles fortælling 
 Lisa fremlagde den fælles fortælling ud fra fremsendte powerpoint. 

 

Ad4)  Økonomi (B)  
Det reviderede årsregnskab blev gået igennem og godkendt. Det skal underskrives 
elektronisk, og alle får mail med link til underskrift fra revisionen, BDO. 

 
Ad5)  Generalforsamling 24. marts (B) 

Kandidater til bestyrelsen. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og to 
suppleanter. 
Flere kandidater har meldt sig. Lisa beder dem om at lave en kort præsentation af sig 
selv til generalforsamlings-materialet. 

 

• Hvem gør hvad: 
o Dirigent- Steffen  
o Stemmetællere – Susse, Lisa og XX,  
o referent- Lisa  
o fremlæggelse af regnskab +budget - Pernille 
o Bordopstilling, borddækning og kaffe – Jens Peter, Henriette, Susse 
o Gaver til oplægsholder, dirigent og afgående bestyrelsesmedlemmer - Birgit  
o Forplejning – øl, vand, kaffe, kage (Dorthe vil gerne bage kage !) - FCH 

 
Ad6)  Orientering fra formanden (O)  

• Møde med borgmesteren 



I Louise fravær, orienterede Lisa om mødet med Bent Hansen den 14. februar. Det 
var bare med ham og hans sekretær og Louise og Lisa gave en introduktion til 
Frivilligcenter Helsinge, hvad og hvem vi er.  
 

• FriSe årsmøde og Generalforsamling 
Den 11. og 12. marts holder FriSe årsmøde og Generalforsamling i Vejle. Louise og 
Lise deltager. 

 
Ad7)  Tinghuset  

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse i Gribskov Kommune har på deres seneste 
møde 8/2-22 drøftet den fremtidige proces om etablering af Tinghuset som Kultur- og 
foreningshus.  
I indstillingen til udvalget er Frivilligcenter Helsinge nævnt som mulig 
samarbejdspartner i den kommende proces.  
Se referat fra udvalgsmøde https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=075841e4-9ce9-
45e8-93c7-dfc68386e934 

 
Bestyrelsen er positiv overfor at indgå i en arbejdsgruppe om det kommende 
forenings- og kulturhus. Vi afventer at udvalget beslutter kommissoriet for 
arbejdsgruppen den 15. marts.  Ved førstkommende bestyrelsesmøde drøfter vi 
sagen igen og hvem der vil være med i en evt. arbejdsgruppe.  

 
Ad8)  Børneperspektivet (tidligere Trivselsgrupper for børn)  

Der er pt. rejst kr. 129.000,- til projektet:  
Kr. 100.000,- fra fonden Østifterne, som kan realiseres hvis vi kan rejse de resterende 
midler. kr. 29.000,- ubrugte midler fra projektet Piger i eget Liv. Gribskov Kommune 
har godkendt at beløbet bliver overført og brugt i Børneperspektivet. 
 
Pernille Jellinggaard som har været med til at lave projektbeskrivelsen er blevet 
(gen)ansat som koordinator i Familievenner Gribskov pr. 1. marts, og muligheden for 
at projektet kan realiseres som et partnerskab med Familievennerne er blevet tydelig 
og meget oplagt. 
Susanne og Lisa har holdt møde med Ulla Dræby og Helle Postholm og Pernille 
Jellinggaard fra Familievenner Gribskov, hvor vi har drøftet et evt. partnerskab. 
Familievenner Gribskov er positive. 
Hvis bestyrelsen kan tiltræde, vil Pernille og Lisa udarbejde en mere konkret 
beskrivelse af partnerskabet, til genkendelse i begge bestyrelser og kontakte 
Østifterne for deres godkendelse.  

 
Bestyrelsen er enig om at der kan arbejdes videre med et partnerskab om projektet. 
Lisa og Pernille Jellinggaard arbejder på en beskrivelse, som kan drøftes på et 
kommende bestyrelsesmøde 
 

Ad9) Orientering fra huset (O)  
Orientering taget til efterretning 

https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=075841e4-9ce9-45e8-93c7-dfc68386e934
https://dagsordener.gribskov.dk/vis?id=075841e4-9ce9-45e8-93c7-dfc68386e934


Ad10)  evt.  

Sidste bestyrelsesmøde for Henriette       
På vegne af bestyrelsen sagde Susanne pænt tak til Henriette for indsatsen i 
bestyrelsen. 

 Næste bestyrelsesmøde aftales efter Generalforsamlingen. 
 

 

 

 


