
                                              
Referat til Bestyrelsesmøde  

Torsdag den 4. november 2021 kl. 16:30-18:30  

Mødet fandt sted i lokalet Lille Claus på Hellerupvej 24, 2. sal 

Deltog:  

John Hebo, Hans Rasmussen, Jens Tarp, Preben Herholdt-Rasmussen, Karin Rasch, Anders Holde, Flo 

Laraignou, Niels Lund, Vibeke Preisler og Leyla Fatima Lavrsen. 

Afbud: Vibeke Preisler 

1. Formalia   

 
 

a. 
b.  

Dagsorden blev godkendt. 
Referat d.01.09.21 blev godkendt 

 
 

2. Projekter   

 
 

a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
c. 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
e. 

Opdateret projektoversigt: 
50.000 kr. Fra Metro Schrøder Fonden, det vil hjælpe på næste års 
budget. Firmamedlemsskab skal synliggøres.  Fødevarebanken er et 
godt eksempel.  
Status på Hemingway Velux projekt: 
Det går godt. Den selvejende kommer med eget bud på fremtidig 
organisering af HC-DK. Der kommer også vejledninger af mulige 
organiseringsformer til nye klubber. Blixen kører også fremad.  
Status på Ungeindsats: 
Alt tyder på at vi får endnu et års bevilling fra GK til fortsat indsats. 
Håber på forankring af indsatsen efter næste års 
budgetforhandlinger.  
Status på Hjemmeside: 
Det forventes at vi i løbet af december 2021 har en ny hjemmeside, 
Mikael, Cathrin & Leyla arbejder hårdt for at blive færdig med de få 
ressourcer der er til rådighed til opgaven. Vi er glade for Mikael vil 
udarbejde hjemmesiden for os.  
Status på Byens Hus: 
Der vil være ombygning af hele huset de næste 8 måneder, der tales 
om en mulig kort nedlukning af huset for at forkorte den lange 
byggeperioden. FCG vil gerne inddrages og forslår at Anders deltager 
i byggemøder. Leyla hører Lærke.  
Bestyrelsesarbejde i Byens Hus tager tid, FCG vil fortsat gerne være 
involveret i at udvikle Foreningen Byens Hus.  

 
 

3.  Orientering fra 
formanden 

   

 a. 
 
 
 

Good Gourvenace/ Strategi 2022-2024 til godkendelse 
Selvhjælp & Mangfoldighed er kommet med i vores strategi så det 
passer til Socialstyrelsens formål.  Strategien bliver godkendt og 
bestyrelsen er tilfreds med resultatet.  

 



 
b.  
 
 
 
c. 

Referat fra Borgmestermødet d.12.08:  
Det var et rigtig positivt møde, AP talte om løsninger på 
ungeindsatsen selv om det ikke står klart i referatet. Leyla har dog 
mødt både AP & Stine og begge nævnte at de arbejdede på en 
løsning for 2022. Referatet bliver godkendt.  
Seniorrådet:  
Seniorrådet har ikke været inddraget i nedsættelsen af 
Velfærdsudvalget for seniorer. Niels vil høre uformelt hvordan 
udvalget bliver nedsat.  

4.  Aktiviteter   

 a. 
 
 
 
 
 
b. 
 

Evaluering på Gentofte Natten/Frivillig fredag & Gentofte Mødes, 
Arrangementet gik rigtigt godt, FCG ydede en stor indsats i 
samarbejdet med Byens Hus.   
”Gentofte Mødes” var et positivt arrangement og var med til at øge 
dialogen mellem borgere, gode oplæg/debatter og vellykket trods 
det var første gang.  
Evaluering på Rådhusdage & Kulturdage: 
Begge arrangementer er gode for synlighed af FCG og vores 
aktiviteter og FCG deltager naturligvis igen næste år.  

 

5. Organisation og 
økonomi 

  

 
 

a. 
 
 
b. 
 
c. 
 
 
d. 

Statusrapport pr. 30.09.21: 
Mindre aktivitetsniveau grundet Corona i 1 & 2 kvartal 2021, så vi 
må videreføre nogle aktiviteter til 2022 og justere budget 2022 
derefter.  
Støttemedlemsskab formulering er godkendt med rettelse som 
Leyla laver forinden udsendelse primo 20222.  
Personalehåndbog bliver godkendt, bestyrelsen kvitterer for det 
store arbejde.  
Medlemsundersøgelse er i gang og forventes færdig i næste uge.  

 

6. Kommende 
bestyrelsesmøde 

  

 
 

a. 
b. 
c. 
d. 

Husk julearrangement: 08.12.21 & Nytårskur: 12.01.22 
Forslag til kommende bestyrelsesmøde: 17.01.22 & 06.04.22 
Forslag til generalforsamling: 21.04.22 
Juleferielukket d.23.12.21-02.01.22 

 

7. Eventuelt Nykredit, Nyt samarbejde omkring anonym økonomisk rådgivning   

 

 

 


