Referat af bestyrelsesmøde den 20. marts kl. 9.00 – 12.00
Til stede: Britta, John, Bente, Inge-Lise, Jan, Asger, Justin, Tonny deltog til sidst, Hugo (ref.)
Afbud: Axel
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden - Godkendt

2.

Godkendelse af referat af sidste møde – Godkendt uden kommentarer

3.

Siden sidst ved formand
a) Årsmøde og Generalforsamling i FriSe
• - Det var 3 lærerige oplæg af varieret kvalitet om Lokal interessevaretagelse, Selvhjælp og
Center for Frivilligt Socialt arbejde.
• Generalforsamlingen forløb godt og Britta blev valgt ind i bestyrelsen.
b) Ansøgning til FRIG
• Hugo har udarbejdet et udkast til ansøgning til grundfinansiering fra Socialstyrelsen samt
samlet div. dokumentation. Materialet var udsendt med dagsorden.
Bestyrelsen godkendt ansøgningen som derefter sendes til Socialstyrelsen. Vi forventer at
modtage tilskud i juni 2018 på 350.000,- kr.

4.

Bordet rundt (hvad har medlemmerne oplevet siden sidst)
• Blixen har stadig lukket for nye medlemmer, men arbejder på at åbne op for dem på
venteliste ved at oprette en ny gruppe. Flere forslag blev drøftet.
• Hemingway Club har annulleret planerne om at have en stand på Roskilde Festivalen, da
flere har frarådet idéen, da den ikke har nogen effekt.
• John m.fl. er ved at skrive Hemingway Club historie med henblik på at blive
landsdækkende i FriSe regi og forventer at Blixen Klub følger med. Der er pt. intentioner
om at etablere sig i Solrød, Herlev, Roskilde og Køge.
• Mangfoldighedsrådet har valgt ny formand Mehmet Zeki Dogru og Dorte Mølgaard Linder
som sekretær. FCG reserverer suppleantposten til Mehmet, hvis han vil besætte posten.
• Hundige boldklub lægge hus til eksterne kampe og events i håb om at det vil ændre
klubbens image. Jan sidder i Lokalråd (politi m.fl.) og har en viden om den lokale
• kriminalitet og or hvordan den kan forebygges. Han stiller gerne sin viden til rådighed.
• Bente er blevet medlem af Brugerrådet i Pensionistcentret og fortæller, at man bl.a. vil
indgå i lokalefællesskabet med Borgerhuset. Syklubben har stor succes med både mange
aktiviteter og brugere. På Ældre Sagens Generalforsamling genopstiller formanden ikke.
Korfestival gennemføres i foråret.
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5.

Siden sidst i.f.t. handlingsplan ved centerleder
• Hanin begynder i Virksomhedspraktik den 1. maj. Hun er socialrådgiver og skal arbejde
med rådgivning og projektudvikling i forhold til indvandre kvinder der ikke taler dansk.
• Anne Rohde som fortsætter som frivillig efter virksomhedspraktik perioden har
udarbejdet ansøgninger til forskellige fonde og puljer med fokus på flygtninge og
frivillighed. Vi har allerede fået afslag fra VELUX FONDEN.
• FCG og IFS holder et kursus om Persondataordningen den 3. maj kl. 18.30 i Borgerhuset.

6.

Fremadrettede opgaver og aktiviteter
• Generalforsamling er på plads. 14 tilmeldte pt. 18 foreninger har betalt kontingent og
Tonny og Britta sørger for forplejning.
• Sommerfestival sættes i gang efter påske. Der er enighed om at Greve Marina indgår i en
fælles markedsføring med os i Sydkysten og på de sociale medier.
• sundhedsdag den 18. april i Greve Nord. FCG deltager med planche om frivilligjobs og
Hvordan man etablerer en forening.
• frivilligbørs ligge stadig i pipeline fordi vi venter på en afklaring om hvordan vi skaber et
succesfuldt projekt/arrangement.
• Frivillig Fredag gennemføres igen i år i samarbejde med Greve Gymnasium og udvalgte
foreninger, da det var en succes sidste år hvor bl.a. Ungdommens Røde Kors etablerede
en afdeling i Greve.

7.

Regnskab
• Årsregnskab blev forelagt og godkendt.
• -Rohde Bestyrelsen godkendte at dække Anne Rohde udgifter under sit
virksomhedspraktik i februar og marts 2018.

8.

Næste møde
Konstitueringsmøde holdes i forlængelse af GF den 10. april
Bestyrelsesmøde 8. maj kl. 9 – 12
Bestyrelsesmøde 12. juni kl. 9 – 12

9.

Eventuelt
Billede med firkløver blev taget.
Duocykler indvies den 22. marts kl. 14 foran Borgerhuset. Borgmester, Ældre Sagen,
Plejecentre og FrivilligCenter Greve. Det er FCG der har skrevet ansøgningerne til
VELUXFONDEN og fået i alt 83.000,- kr. til Duocykler og 42.000,- kr til en Richshaw.
Hugo Tietze, den 24. marts 2018
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