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Kommende bestyrelsesmøder i Frivilligcenter Hjørring 

Onsdag 15. september kl. 09.00 – 11.00 

Onsdag 3. november kl. 09.00 – 11.00 

 

Fest for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris 
Frivillig Fredag 24. september kl. 15.00 – 19.00 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2021 
Hanne Jensen og Britta Eckhardt deltog online. Jette Videnkjær måtte melde afbud.  

  

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

FU: FCHs forretningsudvalg          Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap         Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH 

AL: Arbejdernes Landsbank          

 

Velkommen på denne side af generalforsamlingen 
Lars Jakobsen var mødeleder og hilste velkommen. På generalforsamlingen var tre 

bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle blev genvalgt og også FU fortsatte med samme sammensætning, 

som før generalforsamlingen. Suppleant Ole Valsson blev også genvalgt, mens Gunvor Sunesen ikke 

genopstillede. Som ny suppleant indtræder Jette Videnkjær, som var forhindret i at deltage i mødet.  

FCH holdt en god generalforsamling 1. juni. 13 medlemsforeninger var repræsenteret og 

generalforsamlingen blev afsluttet med spisning for at markere FCHs 10-års jubilæum.  

Referat af generalforsamlingen er godkendt af advokat Åse Klemmensen, som var 

generalforsamlingens dirigent. På bestyrelsesmødet blev referatet også underskrevet af FCHs 

bestyrelse, som efter konstitueringen er: 

Hanne Jensen, formand 

Lars Jakobsen, næstformand 

Birthe Andersen, medlem af FU 

Ellen-Margrethe Pagter 

Britta Eckhardt 

Louise Bilde Hvelplund, udpeget af Hjørring Byråd 

Suppleanter: 

Ole Valsson 

Jette Videnkjær 

Bestyrelsen godkendte og underskrev ny forretningsorden. Og der var ingen kommentarer til den 

ajourførte oversigt over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, så den er også på plads og sættes på 

FCHs hjemmeside.  
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FCHs strategiarbejde og prioriteringer i 2021 

FCH arbejder med udgangspunkt i den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf  

Det følgende er referat af bestyrelsesmødet opdelt i kvalitetsmodellens to temaer: 

• Strategisk ledelse og organisering 

• Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

Strategisk ledelse og organisering 
Koordinator udsendte 15. juni siden sidst orientering fra 28. april til 14. juni. Orienteringen blev 

drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens strategiske arbejde. 

Overordnet kan siges, at FCH er godt med i forhold til FCHs strategiplan og årets udviklingsplan. 

FCH er lukket fra 5. – 31. juli. Efter sommerferien regner vi med at genoptage den almindelige 

åbningstid tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00. Men det har faktisk fungeret ret godt med at lade alle 

henvendelser starte pr. telefon eller mail, så vi får se, om der også her er et udviklingsfelt.  

Plan for efterårets strategiproces blev aftalt. På bestyrelsesmøde 15. september giver koordinator en 

status på årets prioriteringer og præsenterer selvevalueringsskema. FU og koordinator laver 

selvevalueringen og forslag til ny strategiplan med 2022 prioriteringer, så materialet kan sendes ud til 

bestyrelse og suppleanter senest 27. oktober. Eventuelle kommentarer bedes meddelt koordinator 

senest 2. november. Den 3. november er selvevaluering og strategiplan et punkt på bestyrelsesmødets 

dagsorden, og kan forhåbentlig godkendes/underskrives, så materiale kan sendes til Socialstyrelsen.   

TÆNKEBOKSEN inddrages som et strategisk redskab. Den bliver et fast punkt på bestyrelsesmøder 

fremover. Her kan alle bringe emner, som undrer. Muligheder, som FCH kan være med til at udvikle. 

Problemer, som FCH kan være med til at løse. Samt processer, som trænger til nye indfald, for at 

komme godt videre.  

På mødet 17. juni drøftede vi fælles konference for frivillige og ildsjæle. På onlinemødet 9. april 

mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse gav to politikere hinanden håndslag på, at de sammen ville 

arbejde for at konferencen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Louise Hvelplund vil på næste 

møde i SÆH-udvalget tage emnet op, for at høre hvorvidt der er sket noget. Og hvis ikke der er nyt, så 

drøfte hvordan der kan komme gang i processen. Louise håber det kan blive til en konference i 

efteråret.  

Vi drøftede også Social Sundhed: https://socialsundhed.org/  som alle synes indeholder spændende 

udviklingsperspektiver. Koordinator har deltaget i onlinemøde med bestyrelsesformand og ansat i 

lokalafdelingen i Aalborg, som har fået bevilling til at udvide aktiviteter i to kommuner nord for 

Limfjorden. Og i første omgang er Hjørring og Thisted valgt. Koordinator mødes mandag 21. juni med 

Lena Bisgaard om muligheder for et udviklingsprojekt i samarbejde med Hjørring Kommune, og giver 

efterfølgende Louise Hvelplund en melding, da hun som politiker er interesseret i at følge udviklingen.  

Koordinator skal også spørge Lena Bisgaard, om hun er koordinator på aftale om onlinemøde mellem 

SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse. Det er vigtigt at vide, hvor opgaven er placeret, og at der er en 

person, som er ansvarlig for at mødet også bliver holdt.  

Arbejdernes Landsbank 

Bestyrelsen underskrev de sidste bankaftaler, så FCH kan flytte fra Jyske Bank til Arbejdernes 

Landsbank. Koordinator skal aftale nærmere om betalingsaftaler og sørge for at Socialstyrelsen får nyt 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
https://socialsundhed.org/
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kontonr. til indbetalinger. Koordinator betaler fortsat regninger og overfører penge, men når beløbet 

er +5.000 kr. skal Lars Jakobsen godkende, før pengene forlader FCHs konto.   

Betingelser for foreningskonto i pengeinstitutter blev drøftet på FCHs generalforsamling. Men mens vi 

venter på gode forslag fra Finans Danmarks arbejdsgruppe, hvor FriSe deltager, kan vi kun anbefale 

foreninger at undersøge muligheder og vælge det bedste og/eller billigste tilbud.  

Kommunalvalg 2021 

Koordinator har holdt møde med journalist på Nordjyske Medier Områdecenter Hjørring. FCH afholder 

ikke selv valgmøder, men deltager gerne i temamøder, hvor frivilligheden er på programmet.  

Netværksmøde for ledere i nordjyske frivilligcentre blev afholdt i FCH 28. maj. Et nyt frivilligcenter er 

etableret i Rebild og i Aalborg og Thisted er nye ledere kommet til. Det er en rigtig god 

netværksgruppe, hvor også strategiske muligheder og problemer kan drøftes.  

 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 
Sommerby Hjørring er et Hjørring-Handel-projekt, som med støtte fra Hjørring Kommune skaber 

aktiviteter i Hjørring Midtby. Formålet er at tiltrække turister og borgere til Hjørring Midtby for at 

handle, men også for at få gode oplevelser. Syv foreninger i netværksgruppen for foreninger, der har 

børn, unge og familier som målgruppe, deltager i Sommerby Hjørring. Sekretæren har lavet en fælles 

plakat, som præsenterer de gode foreningsaktiviteter på Springvandspladsen syv tirsdage i løbet af 

sommeren. 

Sunde Fællesskaber Hjørring er et lokalt projekt i samarbejde med Indvandrer Kvindecentret 
København, som har til formål at styrke etniske kvinders inddragelse i sunde fællesskaber. Lokalt 
planlægges forløbet af formanden for Myanmarforeningen, en sundhedskonsulent og koordinator. 
Corona har den ene gang efter den anden udsat aktiviteter, men nu er der gode chancer for, at 
forløbet kan begynde lørdag 27. juli. Tidligere praktikant i FCH vil deltage i forløbet og hjælpe med 
evaluering/tilbagemelding til Indvandrer Kvindecentret.  
 

Kontakt til ledere på Hjørring Kommunes ældrecentre angående genåbning af frivilligheden 

Koordinator havde 1. juni været i telefonisk kontakt med alle ledere på ældrecentre. Flere steder er 

der godt gang i frivilligheden eller planer for genåbningen. Der er også steder hvor FCH kan bidrage. 

Koordinator har deltaget i fysiske møder på to ældrecentre og laver i øvrigt en frivilligfortælling om 

frivilligheden på et ældrecenter. På et ældrecenter er genåbningen udsat til efter sommerferien. Og på 

to ældrecentre er der kun frivillige chauffører til minibussen. Og ikke et ønske om andre frivillige, da 

det bliver set som en arbejdsopgave, hvor der skal gives mere end der kommer retur. Det er 

interessant at få indblik i de store forskelle på, hvordan frivilligheden fungerer på de lokale 

ældrecentre.  

Koordinator er blevet medlem af TUBAs følgegruppe og har deltaget i et godt møde. 
https://tuba.dk/afdelinger/hjoerring/  
 
FCH fik i juni henvendelse fra Frivilligcenter Vesterbro om ansøgning angående udbredelse af Projekt 
Gruppefrivillighed: https://www.frivilligcentervsv.dk/koncepter-metoder-gruppefrivillighe  
Kommer der bevilling, vil ti frivilligcentre blive inviteret til at være med. FCH har tilkendegivet, at vi er 
interesseret. Og Hjørring Gymnasiums bestyrelse ser meget positivt på et samarbejde om at inddrage 
elever fra gymnasiet. Frivilligcenter Vesterbro sender snart en tilsagnsskrivelse, som koordinator kan 
underskrive.  
 

https://tuba.dk/afdelinger/hjoerring/
https://www.frivilligcentervsv.dk/koncepter-metoder-gruppefrivillighe
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Frivilligfortælling til lokalaviserne i april var om Foreningen Jordforbindelsen. 

 I maj om Ældre Sagens petanqueklub i Hirtshals.  

 Desuden har sekretæren lavet to film: Mød en frivillig, som er på FCHs facebook. 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH onsdag 15. september kl. 09.00 – 11.00.  

Frivilligcenter Hjørring 17. juni 2021 

TAK for et godt møde       

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

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


