
 
 
 
 
 
 
 
Referat af  bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2021 kl. 18.00-19.30  
Mødet fandt sted på Teams 
 
Til stede: Bente Haugaard, Lisbeth Haven, Susanne Sejer, Birgit Sørensen, Henriette Schmidt, 

Jens Hoffmann, Susse Manthley Olsen, Pernille A. Holm 
 
Afbud:  Ernst Kjær 
 
Referent:  Lisa Tange 
   
 

 
Referat: 
 

Ad1) Velkommen og godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 

 
Ad2) Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 
 Godkendt 

 
Ad3) Årsregnskab 2020, gennemgang og godkendelse (B) 

Der blev fundet en difference på kr. 4.000,- imellem resultatopgørelsens beløb under 
projekter og note 1 som posten henviser til.  
Det er ”Vennetjenesten” som er faldet ud af noten. Lisa får det afklaret og rettet 
med revisionen. 
 
Posten aktiviteter i note 4 på i alt kr. 47.519,- indeholder for størstedelen udgifter til 
aktiviteterne/projekterne: 
- Piger i eget liv (kr. 26.000,-  største post!) 
- Kammeratskabet   
- RepairCafe  
- Kvindefællesskabet  
- Fællesskabsstafetten  
- Udstillinger i Frivilligcentret 

  
Underskrivning af regnskabet bliver elektronisk. Når ovenstående er rettet, 
fremsender revisionen en mail til alle bestyrelsesmedlemmer med link og anvisning 
om hvordan man underskriver ved at benytte sit NemId. 



 
Ad4) Orientering om Pigeprojekter (O) 

Lisa orienterede om, at projektet Wise Women er gået i gang. Vi har annonceret 
efter frivillige mentorer på facebook, og har fået 8 henvendelser. 
Signe holder samtaler med dem løbende. Samtidig er Signe godt i gang med at 
rekrutterer piger fra Helsinge Gymnasium, hvor hun har god kontakt og håber at ”få 
hul igennem”. Der afholdes uddannelsesdag for mentorer torsdag den 22. april.  

 
I januar anmodede vi Gribskov Kommune om forlængelse af projektperioden for 
Piger i eget Liv. Der har været afholdt møde i ÆSS 9. marts, og som det fremgår af 
referat fra mødet på kommunens hjemmeside, er forlængelsen godkendt. Der skal 
dog ligge en eller anden form for evaluering allerede i oktober- vi afventer en 
tilbagemelding fra kommunen.  

 
Orientering taget til efterretning. 

 
 

Ad5) Evt. 
Lisa orienterede om at Kammeratskabet igen kan mødes, da man i organiserede 
foreningsaktiviteter må mødes op til 25 personer udendørs.  
Også gå-gruppen under Gribskov går sammen, som Sussi står for om mandagen, er 
kommet i gang igen.   
 

 Næste møde blev aftalt til onsdag den 7. april kl. 18.00 
 

 

 


