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Frivilligcenter Hjørring  –  december 2022 

Nyhedsbrev 

 

Kære frivillige 

Inden vi træder ind i et nyt år, skal I have TAK for jeres 

fantastiske frivillige sociale engagement, som er til gavn 

og glæde for mange mennesker og lokalsamfund i vores 

kommune. Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår  

Måske har vi allerede fået en god gave, som kan pakkes ud i det nye år. 

Finanstilsynet har udsendt en Vejledning til blandt andet pengeinstitutter 

angående foreningskonto. En vejledning i risikovurdering af foreninger, 

hvor langt de fleste frivillige sociale foreninger vil kunne placeres i lav-

risikogruppen. Det betyder mindre krav til kontrol, og dermed færre 

udgifter til administration, hvilket forhåbentlig giver det enkelte penge-

institut anledning til at sænke prisen på foreningskonto. 

Får din forening reguleret prisen på jeres foreningskonto, vil vi i Frivilligcenter 

Hjørring gerne høre om det. Vi håber meget frivillige foreninger får bedre 

betingelser i det nye år, og hvis ikke det kommer som følge af den nye 

vejledning fra Finanstilsynet, må vi vurdere, hvad der så kan skubbe i 

den rigtige retning.  

 

    Indtryk fra året der gik 
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Tilbagemelding på årets §18-bevilling fra Hjørring Kommune  

Hvis din forening har fået en §18-bevilling i 2022, som endnu ikke 

er afsluttet, er det nu tid til at indsende tilbagemeldingsskemaet. 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med tilbagemeldinger. 

Bemærk, at vi holder lukket mellem jul og nytår, men er tilbage med 

almindelig åbningstid fra tirsdag 3. januar.  

 

Nye Frivillige FORTÆLLER 

Måske har du læst frivilligfortællinger i den lokale ugeavis.   

Denne gang kan du læse om Anne Friis og JULEAFTEN, FÆLLESSPIS-

NING OG FRIVILLIGHED PÅ VRÅ HØJSKOLE og Lene Pedersen, som 

er FRIVILLIG I BØRNS VOKSENVENNER samt Merete Steffensen og 

Lis Kruse, FRIVILLIG I SOLSKINSKLUBBEN. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger. 

Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER.  

 

De bedste hilsner 

Frivilligcenter Hjørring 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige-fortaeller

