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Næste bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 

onsdag 13. marts kl. 14 - 16 

 

Forkortelser:  

FCH: Frivilligcenter Hjørring 

FU: Forretningsudvalg 

SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap 

FriSe: Landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp 

Gurli: Gurli Kirkedal, tovholder Frivillighedens Huse 

Regina: Regina Dejgaard, afdelingsleder og FCHs kontaktperson i SÆH-forvaltningen 

Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 17. januar 2019 
Hele bestyrelsen og begge suppleanter deltog i mødet  

Formandens orientering 
Alle har fået mange dokumenter og rapporter, som skulle læses inden bestyrelsesmødet. En hård 

start på det nye år, men nu er vi heldigvis godt i gang! 

Siden sidst er der kommet invitation til FriSes årsmøde og generalforsamling. FCHs næstformand og 

koordinator deltager i årsmøde, men ikke middagen fredag og generalforsamlingen lørdag på grund 

af andre aftaler.  

Flere fra FCH deltog i Hjørring Kommunes konference for frivillige og ildsjæle lørdag 12. januar. En 

rigtig god dag, hvor der blev leveret inspirerende oplæg og givet plads til at mødes på tværs af 

foreninger. I afslutningen blev det lovet, at der bliver inviteret til et lignende arrangement næste år.  

FCHs næstformand og koordinator deltager i Hjørring Kommunes konference om Sundhed på Tværs 

fredag 18. januar. 

 

Koordinators siden sidst orientering 
Koordinators skriftlige siden-sidst-orientering er sendt ud sammen med dagsorden til 

bestyrelsesmødet. En god aftale, der giver alle mulighed for at følge med i arbejdet i FCH. I denne 

omgang var der ingen øvrige kommentarer til siden-sidst-orienteringen.  

 

Regnskab og Budget  
Eneste kommentar til revisorrapporter er, at vi skal efterkomme ønsket om yderligere bilagskontrol. 

Derfor blev det besluttet, at følgende procedure fremover er gældende: 

FCHs koordinator betaler regninger og afleverer bilag og bankudskrifter til revisor hver måned. Et 

medlem af forretningsudvalget tilser bilag og attesterer med underskrift, at det er en relevant udgift 

for FCH, hvor der kan være tvivl herom. Hver måned sender koordinator revisors månedsopgørelse til 

forretningsudvalget, som også kan følge økonomien via adgang til FCHs konti i Jyske Bank.  
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På det konstituerende bestyrelsesmøde efter årets generalforsamlingen foreslås teksten skrevet ind i 

bestyrelsens forretningsorden.  

Regnskab 2018 og Budget 2019 blev godkendt og underskrevet. Samtidig blev det besluttet, at 

årsregnskab og det kommende års budget sættes på FCHs hjemmesiden. Det samme gælder FCHs 

årsrapport. Begge dele fra og med 2017. Desuden kommer referater af bestyrelsesmøder på 

hjemmesiden fra og med januar 2019. 

 

FCHs strategiplan 2019 
Som aftalt på bestyrelsesmøde i december har koordinator samlet ønsker og udsendt forslag til ny 

strategiplan. Alle bakker op og bestyrelsen underskrev strategiplanen, så den er klar til at sende med 

ansøgning til Socialstyrelsen, når puljen til grundfinansiering 2019 åbnes.  

 

Dialogmøde torsdag 31. januar kl. 19 – 21 
FCHs bestyrelsesformand byder velkommen. Herefter har Per Møller, formand SÆH-udvalget, 30 

minutter til oplæg og debat. Kaffepausen bliver på cirka 15 minutter. Tilbage er en time til Helle 

Lyngbak fra Hjørring Kommunes Plan & Udvikling, som vil fortælle om gode fællesskaber skabt i 

samarbejde mellem kommune og frivillige. Mødet er annonceret i Vendelboposten 16. januar og der 

er tilmeldingsfrist senest fredag 25. januar.  

Inviter gerne de frivillige, I samarbejder med eller møder på jeres vej. Foruden oplæg og dialog kan 

de se frem til at få serveret champagne, kaffe, te og kransekage. 

 

FCHs Generalforsamling torsdag 28. februar kl. 19 – 21 
Caféen i Forsamlingsbygningen er reserveret torsdag 28. februar kl. 18 – 21, så vi har mulighed for at 

mødes inden generalforsamlingen. Åse Klemmensen tilbyder at være dirigent, og det blev tilføjet 

koordinators forslag til invitation, som herefter blev godkendt. Invitation sendes ud sammen med 

FCHs Årsrapport 2018 og Regnskab 2018/Budget 2019. Invitationen sendes til alle 

medlemsforeninger i uge 6 og generalforsamlingen annonceres i Vendelboposten onsdag 13. 

februar/uge 7. 

På generalforsamlingen giver formanden en kort mundtlig beretning. Koordinator fremlægger 

Regnskab 2018, Budget 2019 og Bestyrelsens strategi/prioriteringer i 2019. 

Heldigvis er alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter klar til at fortsætte arbejdet. Men det skal 

selvfølgelig ikke forhindre nye kandidater i at opstille til de poster, hvortil der er valg i år.  

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes i FCH onsdag 13. marts kl. 14 - 16 

Punkter til mødets dagsorden: 

• Hanne Jensens orientering 

• Konstituering og bestyrelsens forretningsorden 

• Koordinators siden sidst orientering 

• Økonomi 

• Opfølgning på FCHs strategi 
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• Opfølgning på dialogmøde og generalforsamling 

• Årets bestyrelsesmøder 

• Eventuelt 

 

Eventuelt 
Igen i 2019 arrangerer Tværkulturel Venskabsforening sommerudstilling ved Hirtshals Fyr. Her må 

gerne være forskellige kunstarter, brugskunst og udstillere fra flere forskellige steder i verden. Det 

udstillede må gerne sælges, men det er ikke et krav. Fortæl gerne om muligheden, og interesserede 

kan henvende sig til Ole Valsson, tlf. 27 52 03 69 og mail: olemoerkvalsson@gmail.com 

 

TAK for en god begyndelse på et nyt år! 

Mette Jakobsen, koordinator 

Frivilligcenter Hjørring 17. januar 2019 

 

 


