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 FCHs næste bestyrelsesmøde 
onlinemøde torsdag 29. april kl. 09.00 – 11.00 

 

FriSes generalforsamling  
online lørdag 20. marts kl. 11.00 – 13.00  

Plus online oplæg kl. 09.15– 10.40 med  

Maria Steno, som er forfatter til bogen Lokal Lobbyisme 

Lars Jakobsen, Britta Eckhardt og Mette Jakobsen er tilmeldte. Lars som stemmeansvarlig 

 

Dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse  
Onlinemøde fredag 9. april kl. 10.00 – 11.30 

 

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 2. marts 2021 
Hanne Jensen, Louise Hvelplund og Ole Valsson 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 

CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde          

 

Formandens orientering 
Formanden deltog ikke, men koordinator kunne fortælle, at formanden har modtaget brev fra 

erhvervsministeren: et svar på bestyrelsens henvendelse fra 10. november 2020 angående frivillige 

foreningers konto i pengeinstitutter. I mellemtiden har Finans Danmark afholdt konference og nedsat en 

arbejdsgruppe angående emnet, og vi afventer hvad den arbejdsgruppe foreslår. Ifølge tidsplanen skal 

arbejdsgruppen aflevere forslag inden sommerferien 2021.  

FriSe er repræsenteret i arbejdsgruppen. Alligevel indledes arbejdsgruppens kommissorium med 

sætningen: Danmark er rig på frivillige foreninger, der er en vigtig del af kultur- og idrætslivet. Det er faktisk 

ret bekymrende, at man i en tid, hvor mistrivsel, isolation og ensomhed breder sig, kan glemme de frivillige 

sociale foreninger. Vi skal altid være opmærksomme på at synliggøre de gode kvaliteter og muligheder 

indenfor det frivillige sociale felt. Og sende en venlig påmindelse, når vi oplever det bliver glemt. Et samlet 

overblik kan ikke gives. Men FCH fortæller altid gerne om mangfoldigheden og kan også give 

kontaktoplysninger til mange forskellige frivillige sociale foreninger og initiativer.  
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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: 

• Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

• Strategisk ledelse og organisering 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

RAV var i to år et fælles udviklingsprojekt: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel målrettet yngre 
demente i kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Læsø. Nu er det mere opdelt i lokale aktiviteter og 18. 
januar deltog koordinator i onlinemøde i lokal netværksgruppe. Det er en udfordring at nå ud til 
målgruppen, og derfor godt med en bredt sammensat netværksgruppe, som kan bidrage med forskellig 
viden og ressourcer. 25. januar deltog koordinator i RAV Hjørrings onlinemøde om samarbejdsmuligheder 
og rekruttering af frivillige. 
 
Koordinator deltog 20. januar i online møde om Vores Sunde Hverdag: et forskningsprojekt Hjørring 
Kommune er med i, og hvor der blandt andet sættes fokus på unges sundhed og trivsel på tværs af sektorer 
og foreninger. Og kort efter i netværksmøde med frivillige sociale foreninger, som har børn og unge som 
målgruppe. Formålet er at styrke samarbejdet målrettet børn og unge – og en særlig indsats målrettet 
unge kvinder. Der er aftalt nye møder i begge grupper.  
 
Mange foreningsaktiviteter er sat på pause, men frivilligfortælling til lokalaviserne i februar var om SIND 

Hjørring, som blandt andet inviterer på gåture i mindre grupper hver lørdag formiddag.  

I februar blev tre film fra Sundhedsstyrelsen om frivilligt engagement i overgangen fra arbejdsliv til seniorliv 

formidlet på FCHs facebookside.  

 

Strategisk ledelse og organisering 

Koordinator udsendte 26. februar siden sidst orientering fra 18. januar til 26. februar. Orienteringen blev 
drøftet på bestyrelsesmødet og flere emner indgår i dette referat.  
 
FCH er fortsat åben, men uden åbningstid. Alle henvendelser starter pr. telefon eller mail og de fleste 
klares pr. telefon. Sekretæren arbejder hjemme. Koordinator arbejder både på kontoret og hjemme. 
Forsamlingsbygningens café er åben, men huset er fortsat lukket for foreninger. Sekretæren har holdt to 
feriedage i februar. Koordinator tre. Begge planlægger at holde tre feriedage i marts.  
 
22. januar mødtes FCHs bestyrelsesformand, sekretær og koordinator online om den obligatoriske årlige 
arbejdsmiljødrøftelse. Personalet havde inden mødet udfyldt APV-tjekliste, som ikke gav anledning til 
handleplan. Medarbejderudviklingssamtale er udsat indtil vi igen kan mødes i FCH.  
 
FCHs årsrapport 2020 var på SÆH-udvalgsmøde 3. februar, hvor også årets dialogmøde mellem politikere 
og frivillige blev drøftet: skal vi satse på, at det kan blive et fysisk møde med mange deltagere inden 
sommerferien eller skal årets dialogmøde snart afholdes i en anden form?  
 
FCHs bestyrelse foreslår det bliver et online dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse 9. april. 
Forslag til emner på mødet er genåbning/fremtidsperspektiver i den frivillige sociale verden. Samt 
samarbejdsaftale mellem SÆH-udvalget og FCH, og hvordan samarbejdet kan styrkes indenfor forskellige 
områder og med forskellige initiativer. Drøfte vores fælles interesser og hvordan vi gør den sociale 
frivillighed mere synlig. Måske skal vi inden kommunalvalget invitere repræsentanter fra alle partierne til 
drøftelse af det frivillige sociale felt.  

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
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Til FCHs økonomiske status pr. 1. marts skal særligt bemærkes, at Hjørring Kommune primo januar 

indbetalte den kommunale ”grundfinansiering” og §18-midler. Ultimo januar udsendte Socialstyrelsen 

bevillingsbrev, men har endnu ikke indbetalt grundfinansieringen. FCH har indbetalt de indefrosne 

feriepenge til feriefonden.  

Som afrapportering i forbindelse med grundfinansiering 2020 fik Socialstyrelsen i januar FCHs årsregnskab 
2020 og revisionsprotokol 2020 samt opsamling på FCHs udviklingsplan pr. 31. december 2020. Statens 
Administration fik status på antal ansatte i FCH. Desuden blev der indberettet fleksjobrefusion til Statens 
Administration for 4. kvartal 2020.  
 
En prioritering i FCHs udviklingsplan 2021 er at styrke bestyrelsens og koordinators strategiske evner og 
arbejde. Et udviklingspunkt er onlinemøder, og bestyrelsen har nu afholdt to bestyrelsesmøder. Desuden er 
to fra bestyrelsen og koordinator tilmeldt FriSes online generalforsamling 20. marts.  
Koordinator deltager jævnligt i onlinemøder og webinarer.  
FCHs medlemsforeninger har fået tilbudt onlinemødetræning med koordinator, men det tilbud er endnu 
ubrugt.  
Der har været afholdt to onlinemøder med forening angående PUF-ansøgning. Desuden henvender flere 
foreninger sig til FCH for at få gode råd i forbindelse med foreningens generalforsamling.  
 
Selv er FCH i en særlig situation med både corona og jubilæum, hvilket har fået FCHs bestyrelse til at 
udsætte egen generalforsamling indtil videre. Det er i år 10 år siden frivilligcentret åbnede og derfor vil FCH 
gerne invitere til en generalforsamling, hvor vi sammen kan fejre jubilæum.  
Ifølge vedtægten skal FCHs generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Vedtægten siger også, at der 
kun kan stemmes ved personligt fremmøde. Det meddeles FCHs medlemsforeninger, som også gives 
mulighed for at stille spørgsmål eller kommentere beslutningen om udsættelse af generalforsamlingen. 
Samt FCHs Årsrapport 2020 og Årsregnskab 2020, som er offentliggjort på FCHs hjemmeside.  
 
En anden prioritering i FCHs udviklingsplan er frivilligfortællinger. Sekretæren forbereder arbejdet med at 
producere korte film til facebook om lokale frivillige sociale aktiviteter. Koordinator leverer hver måned en 
fortælling til lokalaviserne.  
 
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag 29. april kl. 09.00 – 11.00. Et onlinemøde med FCHs 
generalforsamling og 10-års jubilæum på dagsordenen. Til den tid kan vi vurdere, hvorvidt det vil være 
muligt at invitere til generalforsamling og jubilæum inden sommerferien.  
 
Allerede nu ved vi, at bestyrelsesmedlemmerne Hanne Jensen, Birthe Andersen og Britta Eckhardt er på 
valg på generalforsamlingen og genopstiller. Suppleanter Gunvor Sunesen og Ole Valsson er også på valg. 
Ole genopstiller mens Gunvor stopper, da hun er blevet formand i en anden bestyrelse. 
 

 

Frivilligcenter Hjørring 2. marts 2021 

TAK for et godt møde       

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

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


