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Næste bestyrelsesmøde afholdes i Frivilligcenter Hjørring 

tirsdag 11. august kl. 09.00 – 11.30 
Vi begynder mødet med brunch og får som afslutning oplæg om Kom Videre Mand 

 

Den sociale frivillighed fejres Frivillig Fredag  
Fest for frivilligheden i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå fredag 25. september kl. 15.00 – 19.00 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 19. maj 2020 
Afbud fra Ellen-Margrethe Pagter og Gunvor Sunesen 

 

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

FU: forretningsudvalget          Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

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

CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde         KVM: Kom Videre Mand. Et forløb for 8 mænd i 8 uger 

 

Formandens orientering 
Siden sidst er Danmark blevet ramt af coronavirus, som har betydet store omvæltninger for mange 

mennesker og også frivillige sociale foreninger. Meget er lukket i en periode, andet aflyst eller udsat. Men 

nu begynder meget igen at åbne, og Røde Kors vil i juni afholde 12 møder forskellige steder i landet, hvor 

udvalgte parter inviteres til møde om genåbningen. Et af de 12 møder bliver holdt i Hjørring kommune 16. 

juni. Vi kommer nok også til at holde mange andre møder om muligheder og problemstillinger i forbindelse 

med genåbningen, da der er meget læring at tage med videre. Og meget, som skal samles op, for at komme 

med videre.  

Nogle frivillige sociale foreninger har efterlyst en melding om de §18-midler, som SÆH-udvalget har 

bevilget til 2020. Skal pengene tilbagebetales, hvis de ikke kan bruges på det, pengene er søgt til. Eller må 

foreninger bruge pengene på andre relevante aktiviteter og tiltag? De spørgsmål vil Louise Hvelplund 

bringe videre til SÆH-udvalget, så der herfra kan komme en melding til foreningerne.  

 

Koordinators siden-sidst-orientering 
En skriftlig orientering fra 17. januar til 15. maj blev sendt ud 15. maj, så alle havde mulighed for at læse 

den inden bestyrelsesmødet. En lang periode præget af store forandringer. En hård tid, men også en tid, 

som har givet erfaringer, der med fordel kan tages med ind i fremtiden. Der er også blevet plads til flere 

forskellige indsatser og opgaver, som styrker det strategiske arbejde i FCH. 

 

Det strategiske arbejde i FCH 

FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på bestyrelsesmøde 14. november 2019. 
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Forandringsteori kom til i marts 2020. Forandringsteorien er et overordnede styreredskab, mens 

strategiplanen er mere konkret med handleplan og mål for det kommende år. Opfølgning på planen er et 

fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Det følgende er en opsamling på, hvad der er sket siden sidste 

bestyrelsesmøde 17. januar. Og samtidig et referat af bestyrelsesmødet 19. maj.  

 

Strategisk ledelse og organisering  

Bestyrelsesmøder 

17. januar blev FCHs regnskab 2019 og budget 2020 underskrevet og sendt til revisor. 

Formand og koordinator underskrev ledelsesberetning, som revisor skal have for at kunne påtegne det 

særskilte regnskab, som skal indsendes til Socialstyrelsen.  

Selvevalueringsskema og udviklingsplan blev godkendt og sendt til FriSe. 

Dialogmøde og generalforsamling blev forberedt og arbejdsopgaver i den forbindelse fordelt.  

Sidst i januar kom referat af bestyrelsesmødet, regnskab 2019 og budget 2020 samt årsrapport 2019 på 

FCHs hjemmeside. 

På bestyrelsesmøde 19. maj blev økonomisk status pr. maj fremlagt. Socialstyrelsen har ikke udbetalt 

grundfinansiering 2020, men ellers giver regnskabet ikke grund til bekymring.  

 

Åbningstid og administration 

Forsamlingbygningen blev lukket midt i marts og både sekretær og koordinator har arbejdet mest hjemme 

fra midt i marts til sidst i april. Det var nye arbejdsbetingelser og også i et vist omfang nye arbejdsopgaver. 

Begge arbejder nu igen mest på kontoret, men det er stadig andre arbejdsbetingelser. 

Forsamlingsbygningen er fortsat lukket for foreninger og åbner tidligt 8. juni. Og FCH har fortsat ikke 

åbningstid. Alle henvendelser starter pr. telefon, så besøg kan aftales og forberedes med rengøring mv. Så 

længe huset er lukket for foreninger, skal vi selv klare rengøringen.  

I januar fik FCH gratis Microsoft licenser og annullerede tidligere aftaler.  

17. marts gik koordinators computer i sort. En reserve maskine blev fundet frem af gemmerne og 

fungerede så nogenlunde, mens en ny computer blev købt og sat op. 12. april blev den nye maskine taget i 

brug og fungerer fint: en genbrugsmaskine købt i refurb til en god pris.  

24. marts gav FCH høringssvar i forhold til Hjørring Kommunes planlægning af Hjørring bymidte. Vi ser 

Forsamlingsbygningen som et væsentligt samlingssted for den frivillige sociale verden, men også et hus som 

giver væsentlig aktivitet i bymidten.  

25. marts blev det aftalt, at sommerfest for den sociale frivillighed udsættes fra fredag 12. juni til Frivillig 

Fredag 25. september. Det lykkedes at ændre alle eksisterende aftaler til en ny dato uden omkostninger. 

Og nu vi har en ny dato, får vi også mulighed for at vurdere, hvorvidt vi fremover skal afholde den årlige 

fest for frivilligheden Frivillig Fredag i stedet for anden fredag i juni.  

To timer hver dag i uge 14 deltog sekretæren i webinar om grafisk facilitering. 

14. april blev FCHs bestyrelsesmøde 21. april udsat. Senere blev det fastsat til 19. maj.  

22. april deltog koordinator i interview om god ledelse i den frivillige sociale sektor: led i en undersøgelse 

som Frivilligrådet gennemfører.  
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28. april sagde FCH ja tak til tilbud om IT-abonnement. Kan Det Fixes? giver 12 supporttimer om året. FCH 

betaler 300 kr./måned og kan fordele timerne efter behov. Og tilkøbe flere, hvis der bliver brug for det.  

Hver måned afleverer koordinator omkring den første regnskab/bilag til BDO, og videresender økonomisk 

status til FU, når den kommer retur fra revisor.  

I april blev første kvartal indberettet til Statens Administration: fleksjobrefusion.   

 

Grundfinansiering fra Socialstyrelsen 

7. januar blev der sendt projekterklæring og revisorrapporter til Socialstyrelsen som afslutning på 2019-

bevillingen.  

 

Op til påske modtog FCH tilskudsbrev 2020 fra Socialstyrelsen. 8. april blev brevet besvaret og de 

efterspurgte dokumenter vedhæftet: FCHs forandringsteori og strategiplan, budget 2020, dokumentation 

for kommunal medfinansiering og udbetalingsblanket. Frivilligcentre er nu på finansloven og omfattet af ny 

bekendtgørelse, som blandt andet foreskriver, at revisor skal være orienteret om ansøgning. Så materialet 

blev også sendt til BDO.  

I tilskudsbrevet er der oplyst en kontaktperson, som koordinator flere gange har forsøgt at komme i 

kontakt med pr. telefon og mail. I første omgang, fordi der var tekniske problemer i forbindelse med 

indsendelse af dokumenter. I anden omgang for at få oplyst, som dokumenterne var havnet det rigtige sted 

og FCH kunne se frem til en udbetaling. Efter bestyrelsesmødet 19. maj blev koordinator kontaktet med 

beskeden om, at Socialstyrelsen har modtaget dokumenterne og pengene er sat til udbetaling.   

 

Personalepolitik, lønregulering, ferie og afspadsering 

FUs forslag til personalepolitik blev drøftet og underskrevet på mødet 19. maj. I første omgang får FCH en 

meget konkret og kortfattet personalepolitik. Får vi bedre forslag, når der igen bliver møder i Fagligt 

Netværk Nord og andre gode netværk, kan politikken blive taget op igen. Men både bestyrelse og ansatte 

har tiltro til den nuværende.  

Indtil videre er det aftalt, at koordinator afspadserer, når der ikke er arbejdsopgaver til en nogenlunde 

almindelig arbejdsdag. Sekretæren har ikke ”corona-betingelser”.  

Personalet har fået den overenskomst aftalte lønregulering pr. april. Holder fire ugers sommerferie i juli. 

Ferietillæg/fritvalgsordning udbetales med augustlønnen og den nye ferielov træder i kraft 1. september.  

 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 

Social Vejviser, nyhedsbreve og mail til medlemsforeninger 

Social Vejviser blev ajourført sidst i januar. Link og kontaktoplysninger blev også ajourført i udgaven, som 

udkom i april. Men omkring denne tid kom mange midlertidige ”corona-ændringer”, som ikke blev skrevet 

ind. I stedet opfordres læseren til at kontakte FCH, hvis man søger noget uden at finde det.  

31. januar udsendte FCH nyhedsbrev med TAK for et godt dialogmøde, foto fra aftenen og orientering om 

FCHs generalforsamling 5. marts.  

10. marts et nyhedsbrev med kort orientering fra generalforsamlingen. Samt om §18 puljen og Nordea 

Fonden.  
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Da en del af Danmark lukkede 13. marts, sendte koordinator mail til medlemsforeninger med oplysningen 

om, at FCH indtil videre ikke ville have almindelig åbningstid, men at koordinator alle dage kan træffes på 

tlf. og mail. Med kom også gode råd og eksempler på nye former for fællesskaber fra FriSe.  

7. april fik medlemsforeninger mail med påmindelse om de mange forskellige tilbud, der er opstået under 

coronakrisen. Og de mange mennesker, som har brug for en særlig håndsrækning. Gode lokale tilbud blev 

også formidlet til journalist og udsendt på P4 Nordjylland.  

17. april fik medlemsforeninger mail med orientering om gratis webinarer, hjælpepakker og Spar Nord 

Fonden.  

1. maj blev nyhedsbrev fra CFSA videresendt til medlemsforeninger. Der kommer mange gode tilbud fra 

CFSA. Og der kan hentes mange informationer på centrets hjemmeside.  

11. maj udsendte FCH nyhedsbrev med orientering om genåbningsfaser.  

 

Kom Videre Mand 

I weekenden 18. og 19. januar blev der holdt KVM-gruppelederkursus i Hjørring med syv deltagere, hvoraf 

de fem var lokale mænd.  

29. januar kl. 19 startede nyt KVM-forløb i Hjørring. Første gang mødtes syv mænd med gruppelederen. Fra 

anden gang var holdet på otte mænd. Desuden er der tilbud om et formiddagshold for mænd hos 

Foreningen Jordforbindelsen.  

Midt i februar blev det aftalt, at det fremover er Foreningen Jordforbindelsen der står for KVM-forløb i 

Hjørring. Mænd kan fortsat henvende sig i FCH, men henvises til samtale med gruppeleder tilknyttet 

Foreningen Jordforbindelsen.  

På møde med ledere fra andre nordjyske frivilligcentre 15. maj, og efterfølgende med formanden for 

Foreningen Jordforbindelsen, blev det aftalt, at FCH og Foreningen Jordforbindelsen inddrages i ny 

ansøgning til Spar Nord Fonden, som De Frivilliges Hus i Aalborg skriver og administrerer, hvis en bevilling 

gives. En bevilling vil blandt andet betyde mere fokus på tilbud til etniske minoriteter.  

 

Dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget og frivillige indenfor det sociale felt torsdag 30. januar 

Det er en fast tradition, at FCH inviterer politikere og frivillige til dialogmøde sidste torsdag i januar. I år var 

emnet samarbejde mellem kommune og frivillige. Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet var 

oplægsholder og cirka 65 deltog i mødet. I debatten blev det tydeligt, at nogen er mere begejstret for at 

tale i mikrofon end andre. Derfor er det værd at overveje, om vi næste år skal sidde ved mindre borde med 

en bordformand, som vil tage mikrofonen, når bordets drøftelser skal deles med salen. Der er også ønske 

om, at vi kommer tilbage til DIALOGEN mellem lokale parter. At der ikke skal komme eksterne 

oplægsholdere, men at politikere fra SÆH-udvalget gives tid til oplæg. Og der efterfølgende er tid til debat 

af både oplæg og øvrige emner, som deltagere ønsker belyst.  

I år blev deltagerne budt på champagne og kransekage. Til næste år skal vi huske, at mange savnede en kop 

kaffe. Op til mødet fik vi i øvrigt mange afbud på grund af sygdom, men den slags kan selv god planlægning 

ikke gøre noget ved. Også næste år ønsker vi tilmeldinger af hensyn til planlægningen.  

 

Frivilligfortællinger i lokalaviserne 

Fortællingen i februar var om Dansk Flygtningehjælps Leg og Læringsklub.  

I marts blev der fortalt om Madkassen, som indsamler og uddeler overskudsmad.  

Og så kom vi til marts, hvor meget pludselig lukkede, arrangementer blev udsat og mange mennesker blev 
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hjemme. Her kom der først en fortælling med opfordring til at række ud, hvis der er brug for hjælp – eller 

man selv har lyst til at hjælpe andre som frivillig. En fortælling om Danske Seniorer Hjørring, som har både 

iPad og bærbare computere til udlån. Samt en fortælling om Ældre Sagen, som har fire lokalafdelinger i 

Hjørring kommune og tilbud i mange lokalområder.  

I maj måned var det en fortælling om Høreforeningen.  

Alle frivilligfortællinger kan læses på FCHs hjemmeside 

 

FCHs generalforsamling, konstituerende bestyrelsesmøde og ny forretningsorden 

5. marts afholdt FCH generalforsamling. Kun syv medlemsforeninger deltog, men det var en god forsamling. 

Formandens beretning, regnskab 2019 og budget 2020 blev godkendt og bestyrelsens prioriteringer i 2020 

drøftet. De bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, som var på valg, blev alle genvalgt. Og efter det 

konstituerende bestyrelsesmøde havde FCH stadig samme formand, næstformand og FU. På det 

konstituerende møde blev ny forretningsorden vedtaget og underskrevet.  

Hvert år taler vi om, hvorvidt vi skal gøre en indsats for at få flere medlemsforeninger til at deltage i 

generalforsamlingen. Mange frivillige er optaget af egen forening, og sådan skal det gerne blive ved med at 

være. Men samtidig ville det da være dejligt, hvis de også kunne være optaget af FCHs opgaver og 

udvikling. Heldigvis får FCH i løbet af året gode tilbagemeldinger fra flere foreninger. Og ingen har i det 

forløbne år udtrykt utilfredshed med FCH, så det er såmænd ikke så ringe endda.  

 

Frises årsmøde, generalforsamling og projekt med tre frivilligcentre som projektpartnere 

6. og 7. marts deltog FCHs bestyrelsesformand, næstformand og koordinator i FriSes årsmøde og 

generalforsamling i Vejle. Et godt møde, hvor særligt Preben Astrup blev bemærket som en god 

oplægsholder, der har noget på hjerte. Hans bog ”frivillighed” blev købt til alle i bestyrelsen, suppleanter og 

ansatte. 

Inden mødet havde FriSe bemærket, at Torvehallerne i Vejle ikke er det bedste egnede sted at mødes. Det 

er vi enige i, og håber det bliver et nyt og bedre sted næste år.  

9. marts udsendte FriSe mail med overskriften projektpartnere søges til projekt, som skal få flere udsatte 

unge ind i frivillige fællesskaber. Interesserede frivilligcentre kunne sende en kortfattet ansøgning, 

hvorefter tre frivilligcentre ville blive valgt som projektpartnere og skulle være klar til straks at gå i gang, da 

projektet allerede var lidt forsinket. FCH har et rigtig godt samarbejde med SOSU-skolen om de unge på 

skolens grundforløb 1. Og med headspace, som blev etableret i Hjørring i efteråret 2019. Både FU og 

headspace var med på projektideen, vi havde sammen ressourcerne til straks at gå i gang og til et projekt 

med gode perspektiver, så der blev sendt en kortfattet ansøgning til FriSe. Desværre blev FCH ikke blandt 

de tre udvalgte frivilligcentre, men måske kan det alligevel blive til et lokalt projekt.   

 

Samarbejde på tværs af frivilligcentre, foreninger, sektorer mv.  

6. februar fik FCH besøg af bestyrelsen i Frivilligcenter Frederikshavn, og vi udvekslede ideer og erfaringer.  

Indvandrer Kvindecenter i København søger partnerskaber med etniske minoritetsforeninger over hele 

landet omkring Projekt Sunde Fællesskaber. FCH udsendte tilbuddet til relevante medlemsforeninger og en 

forening var interesseret. Vi nåede også at aftale møde i FCH, men så kom coronavirus til Danmark og vi er 

endnu ikke kommet videre.  

Et besøg i februar af to foreningsrepræsentanter, som ønskede hjælp til oprettelse af bankkonto, fik 

koordinator til først at lave en lille uformel undersøgelse af pengeinstitutters betingelser for 
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foreningskonto. Det viste sig vanskeligt at få konkrete betingelser – flere steder var meldingen, at det er 

noget der aftales med den enkelte forening. Men mindre frivillige foreninger er ikke eftertragtede kunder, 

og måske derfor kan der blive oplyst en høj pris. Det fik koordinator til at kontakte CFSA, som ville arbejde 

videre med sagen. Koordinator har siden hørt, at også Frivilligrådet har fokus på betingelser for 

foreningskonto.  

Koordinator var sidst i februar til møde med Sanne Holm, studieleder på sygeplejeuddannelsen på UCN. 

Emnet var samarbejde og der er flere gode muligheder. Blandt andet er der samarbejdsaftale mellem UCN 

og Hjørring Kommune, som omfatter mindre indsatser, hvor det kan være relevant at inddrage FCH. Et 

område er værdighedspolitikken og indsatser målrettet ensomme ældre. Koordinator tog efterfølgende 

kontakt til Lena Bisgaard i SÆH-forvaltningen, som nu ved, at FCH gerne vil inddrages i indsatser.  

I år skal samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH fornys, da den nuværende aftale udløber 31. 

december 2020. Det blev aftalt på bestyrelsesmøde 19. maj, at forvaltningen gerne må lave et oplæg til 

drøftelse, når Louise Hvelplund, Lena Bisgaard, FU og koordinator mødes i efteråret for sammen at tage fat 

om opgaven.  

28. februar var koordinator til møde i det nordjyske netværk af ledere i frivilligcentre. Næste møde 15. maj 

blev via TEAMS, og også et godt møde. Her er en god mulighed for at drøfte ideer, muligheder og 

problemstillinger af forskellig slags. Der blev også koordineret i forhold til ny projektansøgning til KVM i 

flere nordjyske kommuner. 

14. maj deltog koordinator i FriSe-zoommøde om genåbningen af Danmark, og særligt foreningsdelen. 

 

Frivillighed, Fællesskab og Fællessang 

Sekretæren præsenterede på bestyrelsesmødet 19. maj en projekt-ide, som kombinerer frivillighed, 

fællesskab og fællessang, En ide med spændende perspektiver både lokalt, regionalt og nationalt. Og i en 

tid, hvor der er fokus på fællessang og måske derfor gode muligheder for at få kompetente folk med på 

ideen.  

Fordi vi også er i en tid, hvor flere foreninger har skruet ned for blusset, kan sekretæren arbejde videre med 

ideen. Både se nærmere på, hvad der allerede eksisterer lokalt indenfor feltet. Men også undersøge, om 

der er nogen regionalt: fx Musikkens Hus eller nationalt: fx DR, som vil gribe bolden og drible videre med 

den.  

Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH tirsdag 11. august kl. 09.00 – 11.30. Dette møde begynder med 

brunch og slutter med et oplæg om KVM.  

TAK for et godt bestyrelsesmøde! 

 

Frivilligcenter Hjørring 19. maj 2020 

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

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


