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Næste bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 

torsdag 14. november kl. 9 – 11 

  

Foreningsmarked og bedste-FAKTOR afholdes lørdag 28. september kl. 10 – 14 

 

Forkortelser 

FCH: Frivilligcenter Hjørring 

FriSe: Landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp 

SÆH: Sundheds-, Ældre- og Handicap 

RAV: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel. Projekt målrettet yngre demente 

SOSU-Skolen: Social- og sundhedsuddannelser. FCH deltager i samarbejde om tilbud til elever på 

Grundforløb 1 i Hjørring 

HAS: HjørringAntenneSelskab 

Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 4. september 2019 
Afbud fra Lars Jakobsen, Ole Valsson og Gunvor Sunesen 

Formandens orientering 
Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hver tredje dansker over 16 år har været frivillig indenfor de 

sidste tre måneder. Det frivillige idrætsarbejde står stærkest i Region Syddanmark og Midtjylland. 

Det sociale arbejde trives bedst i Hovedstaden og Nordjylland. Ser man særskilt på det frivillige 

sociale felt er det 17% i Hovedstaden, 15% i Nordjylland, 12% i Region Midtjylland, 10% i Region 

Syddanmark og 9% i Region Sjælland.  

PUF-puljens bevillinger til FriSe medlemmer er støt faldende: 8,4 mio. i 2017, 5,5 mio. i 2018 og 3,8 

mio. i 2019. Meget frivillighed handler om menneskelige ressourcer, men der skal altså også penge 

til. Heldigvis har frivilligcentrene grundfinansieringen som et godt grundlag. 

Dato for Frises årsmøde og generalforsamling 2020 er fredag 6. og lørdag 7. marts, så sæt gerne et 

kryds i kalenderen. Når vi kender programmet og øvrige planer kan vi aftale nærmere.  

Den nationale frivillighedskonference har mange gode emner og oplægsholdere på programmet. 

Desværre afholdes den i Roskilde, så foruden et konferencegebyr på 2375 kr. pr. deltager, vil der 

komme en væsentlig transportudgift oveni for os fra Hjørring. Det var derfor vi i vores høringssvar til 

kvalitetsmodellen to gange skrev, at vi sammen med Socialstyrelsen og FriSe skulle aftale modeller 

for, hvordan vi kan følge med i den nyeste viden og blive inspireret i selskab med frivillige fra hele 

landet. Desværre blev vi ikke hørt, men det skal da ikke forhindre os i fortsat at arbejde for sagen.  

Vi deltager ikke i konferencen i Roskilde 23 september. 

FriSe arrangerer sammen med Sager, der Samler temadag i Aarhus torsdag 10. oktober om FNs 17 

verdensmål. Vi har endnu ikke fået dagens program, men Ellen-Margrethe Pagter, Britta Eckhardt og 

koordinator har sat kryds i kalenderen 10. oktober.  
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Økonomisk status 
Nu er der også indbetalinger fra Socialstyrelsen og FCHs økonomi er stabil. 

 

Koordinators siden sidst orientering 
Koordinators skriftlige siden-sidst-orientering sendes ud sammen med dagsorden til 

bestyrelsesmødet.  

På mødet drøftede vi Kom-Videre-Mand, som der 5. september er møde om hos 3F Skagerak. Vi 

håber samarbejdet udvikles til et tilbud i Hjørring. 

Samt ideer til næste års frivilligfest og dette års Foreningsmarked og bedste-FAKTOR.  

Vi kiggede også lidt ind i fremtiden. Sekretæren holder efterårsferie og FCH er lukket torsdag 17. 

oktober, hvor også koordinator holder fri.  

 

Opfølgning på FCHs strategi  
Sort tekst er de opgaver, som er løst siden sidste bestyrelsesmøde. 

Rød tekst er opgaver, som der fortsat arbejdes med. 

Strategisk ledelse og organisering  
Næstformand og koordinator har fortsat opgaven med at få tjek på overgangen mellem nuværende 

og ny ferielov. Vi afventer tilbud/pris fra BDO.  

FCH modtog tilsagnsbrev uden forbehold fra Socialstyrelsen om grundfinansiering ultimo juni. 

Formanden og koordinator indsendte straks herefter anmodning om udbetaling af tilskud. Tilskud til 

årets første 7 måneder blev indsat på FCHs konto 25. juli.  

Socialstyrelsen og FriSe har inviteret til første møde i Fagligt Netværk Nordjylland 6. november, og 

der er sat kryds i kalenderen. Vi har endnu ikke fået dagsorden med tidspunkt og sted for mødet.  

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 
Lokalavisens ny organisering giver stadig plads til artikler om den frivillige sociale verden, og 

koordinator leverer fortsat frivilligfortællinger til Vendelboposten og de øvrige lokalaviser hver 

måned.   

I forlængelse af kurset forstå jeres målgruppe og få styr på foreningens kommunikation fik tre 

foreninger mulighed for at formidle budskaber via lokalradioen SkagaFM. En fin mulighed, som også 

inddrages i forbindelse med formidling af bedste-FAKTOR. Indslag med Lars Jakobsen blev bragt 22. 

august. SkagaFM laver gerne indslag med bedsteforældre og børnebørn tæt på arrangementet 28. 

september, så vi skal finde gode repræsentanter for bedste-FAKTOR og lave den endelige aftale.  

Foreningsmarked og bedste-FAKTOR 
Ny bedste-FAKTOR flyer er godkendt af planlægningsgruppen og korlederne. Den ny flyer blev omdelt 

ved frivilligfesten i Vrå i juni og ved Danske Seniorers arrangement i Forsamlingsbygningen Hjørring i 

august. På møde i planlægningsgruppen 27. august blev forslag til annonce til Vendelboposten, HAS 

og Bibliotekets skærm godkendt. Indtil nu er der kun få tilmeldinger til bedste-FAKTOR, mens 14 

foreninger har bestilt stand på Foreningsmarked. Der skal fortsat arbejdes med deltagelse i begge 
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dele og annoncering/formidling foregår helt op til Foreningsmarked åbner 28. september. 

 
Inden sommerferien blev der lavet aftale med Biblioteket om udstilling på Det Røde Bånd. Som sidste 

år regner FCH med at ”udstille” frivilligfortællinger i hele uge 39. Roll-up skal bestilles og kan bruges 

både på biblioteket og i Forsamlingsbygningen.  

 

Samarbejde mellem ansatte og frivillige om inkluderende fællesskaber 
Årets mål er at samle mindst tre parter, som vil indgå i et forpligtende samarbejde om inkluderende 

fællesskaber særlig målrettet ensomme ældre.  

Koordinator har holdt møde med studieleder fra UCN og drøftet muligheder med samarbejdsparter 

fra SOSU-Skolen.  Har desuden holdt møde med repræsentant fra Ældre Sagen Hjørring, som også er 

med i koordinationsudvalget i Hjørring kommune og interesseret i samarbejde. Danske Seniorer 

Hjørring har IT-tilbud til ældre, som koordinator skal følge. Desuden følges ændringer indenfor Ældre-

Hjælper-Ældre i Hjørring kommune og forankringen af RAV. Den eksterne finansiering af RAV-

projektet stopper ved årets udgang.  

På SÆH-udvalgsmøde 14. august blev forslag til ny Værdighedspolitik vedtaget. Som led i 

finanslovsaftalen for 2019 skal kommuners værdighedspolitik senest med udgangen af december 

2019 beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje understøtter bekæmpelse af ensomhed blandt 

ældre. I Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 er punktet ”bekæmpelse af ensomhed” 

tilføjet. Og det er tilføjet, at der skal skabes mulighed for, at borgere kan deltage i aktiviteter, f.eks. i 

aktivitetstilbud i fællesskab med andre ældre. Ligesom der vil være fokus på at forebygge og opspore 

ensomhed i kontakten med borgeren, f.eks. ved forebyggende hjemmebesøg. Samt at se værdien i at 

samarbejde med frivillige.  

Koordinator skal undersøge, hvorvidt Værdighedspolitikken kan være et godt udgangspunkt – og 

grundlag – for et samarbejde mellem ansatte og frivillige om inkluderende fællesskaber særlig for 

ensomme ældre.  

Muligheder for samarbejde med Sygehus Vendsyssel skal der også arbejdes med.  

 

Øvrige væsentlige samarbejdsrelationer 

I samarbejdet om praktikforløb til SOSU-Skolens elever på grundforløb 1 er der udarbejdet ajourført 

oversigt over dette års praktiksteder, som har fået ajourført pjece om praktikforløb tilsendt. 

Opstarts- og opsamlings-/afslutningsmøde er aftalt. Forslag til praktikdiplom er godkendt. 

Koordinator har holdt møde med studerende fra Aalborg Universitet, som desværre ikke tilknyttes i 

denne omgang. Ultimo august mødtes koordinator med praktiklærere fra SOSU-Skolen for at 

koordinere og afstemme antallet af praktikpladser med elever på grundforløb 1. Inden opstartsmøde 

30. august havde alle 25 elever en praktikplads. Praktikforløbet begynder 4. september.  

Tilbuddet Kom-Videre-Mand kommer måske til Hjørring. Inden sommerferien holdt koordinator 

møde med næstformand i 3F Skagerak, og der var hurtigt enighed om at afprøve muligheden. Flere 

lokale parter er involveret og mødes med repræsentanter fra Kom-Videre-Mand-Aalborg i Hjørring 5. 

september. Bliver man her enige om at samarbejde om tilbud i Hjørring, kan det konkrete arbejde 

med organisering, uddannelse af gruppevejledere, annoncering mv. begynde. 
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Foreningsservice og digitale løsninger 
Årets mål er at flere foreninger er begyndt at bruge deres digitale postkasse og FCH har fået større 

indsigt i, hvor de væsentlige udfordringer er. 

Årets mål er nået. Og IT-projektet kom godt i gang uden en ”akutpulje”, så den ide er ikke aktuel at 

arbejde videre med.  

 

Næste bestyrelsesmøde i FCH: torsdag 14. november kl. 9 – 11 

Punkter på bestyrelsesmødets dagsorden: 

• Formanden orienterer – hvis der er emner, som falder udenfor strategiplanen 

• Budgetopfølgning 

• Frivilligkoordinators siden-sidst-orientering 

• Opfølgning på Frivilligcenter Hjørrings strategiplan 

• Næste bestyrelsesmøde – ikke flere planlagte møder, så HUSK kalender 

• Eventuelt 

 

Frivilligcenter Hjørring 4. september 2019 

Mette Jakobsen, koordinator FCH  

Tlf. 24 26 40 70 Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk 

 

 

 


