
Referat Bestyrelsesmøde 25. maj 2021  
 
Lotte er sygemeldt. Hun foreslår at vi indkalder en suppleant. Niels Peter får besked. 
 
Dagsoden:  
Godkendt 
 
Referat fra sidste møde + fra generalforsamling: 
Begge godkendt 
 
Konstituering:  
Genvalg af formand (Lena) og næstformand (Ronnie) 
 
Diskussion af generalforsamlingen:  
Enighed om at det fungerede fint udendørs. Også ift. til Rotary Hinnerup der lagde hus og 
græsplæne til. Også banko’et var en succes. Og fint at bestyrelsen huskede at have FCF-uniformen 
på. 
 
Orientering fra formanden: 
Vi har søgt kommunen om 300.000 til en deltidsansat medarbejder. 
Genåbning-pakken. Hvordan får vi den ud at virke i foreningerne? Gode idéer? Hver 
bestyrelsesmedlem får fem ’pakker’ som de kan aflevere til de foreninger de kender/har kontakt til. 
Blot inden sommerferien. 
 
Orientering fra lederen: 
Vi må genåbne. Men vi skal foretage stikprøver om gæster har coronapas. Hver gang der er kommet 
nye restriktioner, har vi givet medlemmerne besked og i øvrigt spurgt om de har brug for hjælp.  
Aktiviteter, ja, der er stadig gang i den. Borgere der gerne vil være frivillige, borgere der er 
ensomme, borgere der er flove over at henvende sig (fordi de ikke plejer at være ensomme eller…). 
Også fået kontakter fra andre med anden etnisk baggrund. En ny form for frivillige borgere. 
Også løbende kontakt med kommunen om diverse aktiviteter, fx ift. landsbyer. Men kommunen skal 
forstå et vi ikke bare kan levere dem nogle frivillige ;-) Dog er det rigtig positivt at de ringer. 
Arbejdet med fritidspas. Der bliver søgt usandsynligt få, så puljen bliver større og større. Nu vil 
kommunen undersøge hvorfor der er så få der bruger det. Det er nok fordi det er stigmatiserende. 
Kommunen vil gerne købe Cecilie fri til arbejde i den sammenhæng. Vi ved nærmere efter et 
kommende møde med kommunen. Men det handler ikke kun om økonomi for børnene, også om 
nogen at følges med.  
Cecilie har besøgt de frivilliges hus i Viborg. Et vanvittigt inspirerende sted. Masser af lokaler de 
frivillige kan bruge. 
Café Spilleglad gør det så godt de kan. Den grønne Villa, her er brugerne hårdt ramt pga. 
nedlukningen og angst for at få corona. Måske kan vi bruge de bestyrelsesmedlemmer der er 
vaccinerede. Men endnu foregår det udendørs. 
Resurser i Spil står stille pga. corona. Begynder igen efter sommerferien. 
 
Genåbning af foreningslivet: 



Brug genåbningspakken. Og husk at tage billeder så vi kan vise hvad vi gør. Vi/Cecilie har et skilt. 
Og det stilles op (på fx gågaden) sammen med blomster man bare kan tage. Vi holder os fortsat 
opdateret når der kommer nye restriktioner. 
 
Frivillig fredag: 
Temaet er Lokale stemmer. Bliver fredag 24. september. Vi plejer at lave vores egen fortolkning af 
temaet. Lydbog med lokale stemmer der afspilles i mørke. Frivillige der fortæller om (deres egen) 
frivillighed. Video kan lægges på facebook. Popup af bestyrelse og frivillige. Andre idéer: Mic’s på 
dagen. Selfiebox. Børneaktivitet. Kor. Koncert. Borgmesteren. 
Cecilie undersøger priser mv. på forplejning og lys/lyd i hhv. InSide og Sløjfen. Og om de store sale 
ikke er bookede. 
Starttidspunkt? Fra 17:00 til 19:00. 
 
Økonomi: 
Barselsdagpenge til Christina. Vi får refusion for det hele. 
På næste møde får vi en økonomioversigt 
 
Kommende møder: 
17. juni med mad kl. 18:00. Cecilie undersøger lokale. SKIC? 
23. aug. kl. 17:00-19:00 
6. okt. 17-19. dec. kl 18:00 julefrokost og møde. 
9. marts 17:00-19:00. 
4. april 17:00-19:00.  
 
Evt: 
Intet 
 
 
Ref: 
Peder 
 


