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Aftaler i den kommende tid 

 

Torsdag 30. januar kl. 19.00 – 21.00 
Dialogmøde for politikere fra SÆH-udvalget og den frivillige sociale verden om  

Det Gode Samarbejde. Afholdes i Salen i Forsamlingsbygningen 

Torsdag 6. februar kl. 15.00 – 17.00 
Bestyrelsen fra Frivilligcenter Frederikshavn kommer på besøg i FCH. Hanne, Birthe, Ellen-

Margrethe, Gunvor og Mette deltager. Og måske Louise. 

Torsdag 5. marts kl. 19.00 – 21.00 
FCHs generalforsamling afholdes i Caféen i Forsamlingsbygningen 

Konstituerende bestyrelsesmøde foreslås afholdt i forlængelse af generalforsamlingen 5. marts 

Fredag 6. marts kl. 11 til lørdag 7. marts kl. 12 
FriSes årsmøde og generalforsamling afholdes i Torvehallerne Vejle.  

Hanne, Lars og Mette deltager. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. januar 2020 
Britta Eckhardt og Ole Valsson deltog ikke i mødet.  

Forkortelser:  FCH: Frivilligcenter Hjørring         FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp 

FU: forretningsudvalget          Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap         CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

 

Formandens orientering 
Hanne hilste velkommen i det nye år og sagde TAK for indsatsen i det gamle. Og i overgangen mellem de to 

år, hvor der har været mange dokumenter, som skulle læses og godkendes.  

Og så var der lige et ekstra bilag samt en ledelseserklæring for projektregnskab for tilskud fra 

Socialstyrelsen, som formanden skulle attestere.  

Koordinators siden-sidst-orientering 
En skriftlig orientering blev sendt ud 23. december og igen 16. januar. Fremover sendes en samlet siden-

sidst-orienteringen ud senest dagen før bestyrelsesmødet. Så har I lidt tid til at læse den. Og samtidig er alt 

relevant op til mødedatoen med i orienteringen, så det kan debatteres på mødet og komme med i 

referatet.  

Det strategiske arbejde  
FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på bestyrelsesmøde 14. november 2019. 

Opfølgning på planen er et emne på alle bestyrelsesmøder. Det følgende er referat af denne opfølgning. 

Som det vil fremgå af referatet, er det endnu en ny arbejdsform i FCH. Desuden sker der også nyt i 
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Socialstyrelsen angående grundfinansiering til frivilligcentre. Og i FriSe, som sidst i 2019 begyndte 

indsamlingen af gode eksempler til en intern ekspertbase, og 3. januar udsendte materiale til 

selvevaluering, som skal retur i udfyldt stand senest 1. februar.  

Meget er undervejs, og det er vi også. Her følger årets første opfølgning på FCHs strategiplan:  

Strategisk ledelse og organisering  

MUS, arbejdsmiljødrøftelse og lønregulering 

Formanden har afholdt MUS og arbejdsmiljødrøftelse 7. januar. Inden da havde de ansatte udfyldt 

arbejdstilsynets APV for kontoransatte. Efterfølgende blev der skrevet referat af arbejdsmiljødrøftelsen.  

Referatet samt MUS og APV-skemaer er gemt i FCHs elektroniske arkiv, så materialet er nemt tilgængeligt 

for de ansatte og arbejdstilsynet.   

Næstformanden har udregnet lønreguleringen pr. januar 2020. De nye tal er sendt til revisor, som står for 

indberetning af løn til FCHs ansatte.  

FCHs årsrapport 2019, regnskab 2019 og budget 2020 

Bestyrelsen godkendte FCHs årsrapport 2019 i december og 15. januar var den på dagsordenen til møde i 

SÆH-udvalget. Det er aftalt, at fordi konference for frivillige og ildsjæle ikke afholdes i januar, fastholdes 

dialogmødet sidste torsdag i januar. Derfor skal der laves en lille ændring i årsrapporten inden den kommer 

på FCHs hjemmeside.  

 

Regnskab 2019 blev sendt ud til bestyrelsen og suppleanter fredag 10. januar, efter FU og koordinator 

havde gennemgået regnskabet på møde med revisor. På bestyrelsesmødet blev det underskrevet, og 

efterfølgende afleveret hos BDO, så revisor kan udarbejde de endelige rapporter.  

Regnskab 2019 og budget 2020 udarbejdet til generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet af 

bestyrelsen. Kommer snart på FCHs hjemmeside og med på generalforsamlingen 5. marts.  

Sammenhæng og kvalitet i bestyrelsens arbejde 

Vi skal finde sammenhængen mellem koordinators siden-sidst-orientering, referat af bestyrelsesmøder, 

vedtagelse af strategi og opfølgning på planen, årsrapport til SÆH-udvalget, ansøgning om 

grundfinansiering til Socialstyrelsen samt selvevaluering og udviklingsplan til FriSe. Måske skal vi også have 

et nyt registreringsskema, som retter sig mod Socialstyrelsens krav i forbindelse med grundfinansieringen 

og den nye kvalitetsmodel for frivilligcentre. Vi skal have fat om formålet med de forskellige tiltag og finde 

sammenhænge, så det ikke bare bliver opgaver og dokumenter, som skal leveres til forskellige instanser. 

Det hele skal gerne indgå i en sammenhæng, give kvalitet i arbejdet og helst ikke for meget ekstra arbejde.  

FU og koordinator udfyldte inden bestyrelsesmødet selvevalueringsskema og udviklingsplan til FriSe. 

Materialet blev gennemgået og godkendt på mødet. Og bliver snart sendt til FriSe, som har sat fristen for 

aflevering til 1. februar.  

I udviklingsplanen har vi prioriteret forankring af Kom-Videre-Mand-tilbud i Hjørring samt vurdering af 

potentialet i bedste-FAKTOR. Fordi vi ser begge dele som væsentlige initiativer. Og fordi de samtidig kan 

være med til at udvikle kompetencer og styrke det gode arbejdsmiljø i FCH. Den sammenhæng så vi ikke, da 

vi skrev FCHs strategiplan. Af den simple grund, at sammenhængen dengang ikke var der. Vi skal arbejde 

strategisk og langsigtet, men også gribe de muligheder, som ved heldige sammenfald pludselig opstår. Vi vil 

også i 2020 gøres vores bedste! 
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Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

Foreningen Idræt For Sindet leverede årets første frivilligfortælling til lokalaviserne og blev også årets første 

nye medlemsforening i FCH. Velkommen til IFS Hjørring 

9. januar udsendte FCH årets første nyhedsbrev med program for dialogmødet og årskalender 2020. 

Lokalradioen SkagaFM har bragt interview med gruppeleder og to deltagere i første Kom-Videre-Mand-

forløb i Hjørring. Et godt indslag og der har også været god efterspørgsel på det nye forløb, som starter 29. 

januar.  

I godt samarbejde mellem Forsamlingsbygningen og FCH inviteres til dialogmøde for politikere og frivillige 

indenfor det sociale felt torsdag 30. januar. FCHs formand byder velkommen. Lars Skov Henriksen fra 

Aalborg Universitet og Anni Melgaard, koordinator i Home-Start Familiekontakt holder oplæg om det gode 

samarbejde mellem kommune og frivillige: mellem ansatte og frivillige. Næstformand i SÆH-udvalget må 

melde afbud, da hun skal deltage i konference 30. januar. Næstformand i FCH er ferieramt.  

Bestyrelse og koordinator i Frivilligcenter Frederikshavn er inviteret til møde i FCH torsdag 6. februar. Til 

udveksling af erfaringer og gode muligheder for udvikling indenfor det frivillige sociale felt.  

FCH inviterer medlemsforeninger til generalforsamling torsdag 5. marts. Dagsordenens punkter blev drøftet 

og det er nu overladt til FU og koordinator at stå for den videre planlægning og de praktiske opgaver.  

FCHs formand, næstformand og koordinator deltager i FriSes årsmøde og generalforsamling 6. og 7. marts i 

Vejle.  

FCH er inddraget i planlægningen af Hjørring Kommunes konference for frivillige og ildsjæle afholdt i 

samarbejde på tværs af forvaltninger og foreningsområderne: kultur, fritid, idræt og det sociale. Hjørring 

Kommune ønsker af afholde en årlig konference, som samler på tværs og inspirerer og motiverer frivillige 

og ildsjæle. Konferencen var planlagt til afholdelse i januar, men er udsat. Vi ved endnu ikke til hvornår, 

men det er sikkert at FCH fortsat gerne bidrager til det gode initiativ.  

TAK for et godt møde! 

Frivilligcenter Hjørring 18. januar 2020 

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk 


