
 
 
 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. maj 2021 kl. 18.00-19.30 
Mødet blev afholdt virtuelt. 
 
Til stede:  Bente Haugaard, Lisbeth Havemann, Susanne Sejer, Birgit Sørensen, jens Hoffmann. 
 
Afbud fra:  Pernilla A. Holm, Ernst Kjær 
 
Henriette Lundsfryd Schmidt kunne ikke komme på, Susse Manthey Olsen deltog i pkt. 4. 
 
Referent:  Lisa Tange  

 
 
 
Forslag til dagsorden: 
 

1) Velkommen og godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde (B) 
Referat godkendt 
 

3) Generalforsamling  
 
Med de kendte gældende regler, er der ikke nogen problemer i at afholde 
Generalforsamlingen inde i det store rum. Der er plads til det forventede fremmøde, 
med afstand osv.  
 
Der lægges en liste over hvem der er på valg osv. på hjemmesiden og den uddeles på 
generalforsamlingen. Ligeledes gives der mulighed for at opstillede kandidater kan 
lave en kort beskrivelse. 

 
Beretningen er under udarbejdelse. Den får samme format som sidste år og bliver 
tilgængelig på hjemmesiden mandag den 17. maj. 

 
Birgit Roswall har givet tilsagn om at komme kl. 17.00 før Generalforsamlingen og 
fortælle om sundhedsprofilen for Gribskov, som ligger til grund for de to 
pigeprojekter. Susanne Sejer og Signa Narp vil efterfølgende fortælle om henholdsvis 
Piger i eget Liv og om Wise Women. 



 
Forplejning til Generalforsamlingen bliver lagt i hænderne på Susanne Sejer og 
Sekretariatet.  

 

4) Åbning af Frivilligcentret 21. maj  
 
Susse Manthey Olsen udfoldede de gældende regler for steder og institutioner som 
er åbnet. Særligt hvordan man håndterer kravet om Coronapas.  
Evt. retningslinjer for områder der åbner den 21. maj kendes endnu ikke, og 
erfaringen er, at de ofte udmeldes meget sent op til åbningsdagen. 
 
Sekretariatet afventer evt. retningslinjer og tilrettelægger derefter en måde at 
håndterer det på. Vi overholder naturligvis alle retningslinjer, men går pragmatisk til 
værks, så der ikke opstår unødige problemer.   

 

5) Økonomi, budgetopfølgning pr. 1/5-2021  
 

Eneste at bemærke i opfølgningen er et mindre-forbrug som følge af lukning siden jul 
2020.  

 
6) Evt. 

I forbindelse med kommunal- og regionalvalget vil Region Hovedstaden gerne støtte 

aktiviteter, der har til formål at hæve valgdeltagelsen for vælgergrupper i Region 

Hovedstaden, der traditionelt ligger under gennemsnittet for valgdeltagelse. Det kan 

for eksempel være ældre eller borgere med anden etnisk herkomst. 

Birgit har allerede planer for et arrangement for etniske minoritetskvinder og arbejde 

videre med det i samarbejde med Lisa. 

 

 

 

 

 


