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Et usædvanligt svært år!
2020 blev et år vi gerne havde være foruden. Coronapandemien var
opdaget da året startede, og med forfærdelige billeder fra Italien,
blev den meget virkelig for mange danskere.
Efter statsministerens pressemøde 11. marts tog alvoren bolig i de
fleste danskere og vi begyndte at holde afstand og onlinemøder, hoste
i ærmet, spritte hænder og blive hjemme, når der ikke var vægtige
grunde til at gå ud. Mange skulle arbejde hjemmefra, andre kom på
lønkompensation og nogle blev arbejdsløse, fordi arbejdspladsen
lukkede eller måtte reducere i antallet af ansatte. Vuggestuer,
børnehaver og skoler reducerede fremmødet eller lukkede. Der blev
skruet op og ned for forsamlingsforbuddet afhængig af udviklingen.
Desuden har der været besøgsforbud på både hospitaler, plejehjem og
bosteder. Hjælpepakker blev et væsentlig redskab til regulering af de
mange konsekvenser corona restriktionerne trak efter sig.
Da der efter nogle måneders nedlukning blev givet tilladelse til
studenterkørsel, var det som om stemningen lettede. Det var også
blevet sommer og solen skinnede. Men snart gik det igen den forkerte
vej og i Hjørring kommune blev der konstateret coronasmitte på både
plejehjem, skoler og minkfarme. Restriktioner blev igen strammet og
i august kom der krav om at bære mundbind i den kollektive transport.
I oktober blev det udvidet til at gælde mange steder med offentlig
adgang, som for eksempel butikker, serveringssteder, uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsinstitutioner.
Da det sidst i oktober var tid til at stille urene til vintertid, var mange
klar over, at vi på flere måder gik en mørk tid i møde. Kort efter blev
vi sammen med borgere i seks andre nordjyske kommuner opfordret til
at blive indenfor vores kommunegrænse, blive hjemme så vidt muligt
og mødes med så få mennesker som muligt. Nu bliver raske mink
udenfor risiko zoner også aflivet, og der må ikke være dyr i burene i
2021. Efter to uger blev de særlige nordjyske restriktioner ophævet,
men vi skulle selvfølgelig fortsat overholde de restriktioner, som var
gældende i hele landet. Den 7. december blev disse restriktioner
forlænget til foreløbig 28. februar 2021. Desuden kom ekstra
stramninger i 38 kommuner. Denne gang i Aarhus, Odense og 36
kommuner i hovedstadsområdet. De særlige restriktioner trådte i kraft
9. december og allerede 11. december i yderligere 31 kommuner,
hvoraf den nordligste var Aalborg. 16. december var det ikke længere
særlige restriktioner, da de herefter var gældende i hele landet indtil
3. januar 2021. Disse restriktioner blev skærpet 29. december og
forlænget til 17. januar 2021.
Undervejs har der været mange gode initiativer mennesker imellem.
Med omtanke og fysisk afstand: hjælpenetværk, telefonrådgivninger,
varme måltider uddelt gennem et vindue, online-kaffe, walk & talk, en
til en besøg, uddeling af poser med overskudsmad, samvær i naturen
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mv. Alt sammen godt. Vi er blevet klogere. Har også fundet nye veje,
men ikke vejen ud til alle. Mere ensomhed og magtesløshed er
desværre blandt de mange konsekvenser af coronapandemien.
Langt de fleste danskere savner en almindelig hverdag. En hverdag,
som vi uden dette års erfaring, kunne finde på at kalde træls, står
nu øverst på manges ønskeseddel. Gid det ønske bliver opfyldt i 2021.

Foreningen Frivilligcenter Hjørring
FCH er en frivillig social forening med 86 medlemsforeninger pr.
december 2020.
FCHs generalforsamling er foreningens øverste myndighed og på
generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som er ansvarlig for FCHs
drift og udvikling.
Uddrag af FCHs vedtægt:
Formålet er at sikre de bedst mulige betingelser for et aktivt og
indholdsrigt virke med udgangspunkt i respekt, værdighed og tryghed
indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.
FCH er uafhængig af politiske og religiøse interesser.
Fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter vælges på FCHs
generalforsamling. Et medlem udpeges af Hjørring Byråd. Desuden er
bestyrelsen selvsupplerende: har mulighed for at udpege yderligere to
medlemmer, hvis der er behov for supplerende kompetencer,
erfaringer eller ønske om en mere bred repræsentation i bestyrelsen.
De fleste medlemmer af bestyrelsen er også medlemmer af andre
frivillige sociale foreninger, men alle med interesse i det frivillige
sociale felt kan opstilles og vælges til bestyrelsen.
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Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og suppleanter valgt på generalforsamling i marts

Hanne Jensen, formand og medlem af forretningsudvalget
Hanne Jensen blev som rengøringsassistent hurtigt valgt som fællestillidsrepræsentant og i 1994 valgt som sektorformand i FOA Hjørring, hvor hun
har arbejdet i 18 år. Hanne er også politisk engageret og har i to perioder
været valgt til Hjørring Byråd: fra 1994 – 1997 og igen fra 2002 – 2006.
Indenfor det frivillige sociale felt har Hanne været med i etableringen
af Hjørring Krisecenter i 1991, og har siden da været frivillig i krisecentret
og også formand for krisecenterforeningen i en længere periode.
Hanne var med i etableringen af Frivilligcenter Hjørring, hvor hun siden
starten i 2011 har været formand for bestyrelsen. Hannes netværk har
tråde ind i både det politiske, faglige og frivillige felt.

Hanne Jensen

Lars Jørn Lind Jakobsen, næstformand og medlem af forretningsudvalget
Uddannet lærer og har undervist i 16 år. Har desuden arbejdet som
uddannelseskonsulent på VUC/indvandrerundervisning og herefter som
leder på VUC i en årrække: heraf 6 år på VUC Vendsyssel Vest i Hjørring.
Fortsatte som leder for SOSU Nord i 13 år. Har som en del af jobbet haft
bestyrelsesbetjening i 19 år og betjening af amtspolitikere i 4 år. Har også
været næstformand i landsdækkende lederforeninger: VUC Lederforeningen
i 4 år og i SOSU Lederforeningen i 6 år. Forlod arbejdsmarkedet i 2013, og
bringer nu viden om ældreområdet og det pædagogiske område samt
erfaringer med strategiarbejde ind i andre sammenhænge. Har fra 2014 –
2018 været medlem af Ældrerådet i Hjørring Kommune og blev valgt til
Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2016.

Lars Jørn Lind Jakobsen

Birthe Andersen, medlem af forretningsudvalget
Da Birthe Andersen i 2017 stoppede efter 40 år i lokalpolitik lød det kort og
kontant: jeg skal have et nyt liv! Hun har været med fra dengang, hvor det ikke
var helt almindeligt at møde kvinder i byråd og da slet ikke som borgmester,
hvilket Birthe har været i Løkken-Vrå Kommune i perioden 1986 – 1992.
Med kommunesammenlægningen i 2007 kom hun i Hjørring Byråd og blandt
andet i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, hvor hun tog engageret del i
udviklingen indenfor det frivillige felt. Måske har Birthe fået et nyt liv, men
hun er stadig den samme seje kvinde, som har sine meningers mod.
Som bestyrelsesmedlem var hun i 2017 med til at etablere Home-Start
Familiekontakt. Blev valgt ind i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2018.

Birthe Andersen

Ellen-Margrethe Pagter, medlem af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse
Uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i mange år. Da Ellen-Margrethe
Pagters egen søn i 2004 fik diagnosen skizofreni, kom hun ind i Bedre Psykiatri
og oplevede møder i pårørendegruppen som månedens eneste frikvarter.
Kom samtidig til at tænke over, at hun som lærer kun en enkelt gang havde
mødt forældre, som fortalte om psykiske problemer i hjemmet og har siden
da arbejdet for at bryde det tabu, som er forbundet med psykisk sygdom.
Ellen-Margrethe bor i Skagen, er formand for Bedre Psykiatri lokalafdeling
Hjørring, som blev startet i 2017, og blev hurtigt en kendt og anerkendt ildsjæl
indenfor det frivillige sociale felt i Hjørring kommune.
Blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018.

Ellen-Margrethe Pagter
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Britta Eckhardt, medlem af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse
Britta Eckhardt blev uddannet sygeplejerske i 1987 og har arbejdet på
sygehus, i den kommunale hjemmepleje, på neurorehabiliteringscenter og nu
på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn. Er i fritiden frivillig i en netværkscafe i
Kirken i Kulturcenter Vendsyssel. Er også inspireret af venligbotanken, og har
gennem Café Venligbo og på asylcenter mødt mange flygtninge og er
kontaktfamilie for en kvinde fra Eritrea. Finder også tid til at være politisk
aktiv, og var kandidat for Kristendemokraterne til kommunalvalget i Hjørring
kommune og regionrådsvalget i Region Nord i efteråret 2017. Blev ikke valgt,
men fik i godt samarbejde med andre sat gratis og anonym parrådgivning på
budgettet i Hjørring Kommune. Arbejder fortsat for en ordentlig tone og etik
i de svære debatter om fødsel og død samt livet, der leves derimellem.
Blev valgt til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse på generalforsamlingen i 2018.

Britta Eckhardt

Louise Bilde Hvelplund, udpeget af Hjørring Byråd til Frivilligcenter Hjørrings
bestyrelse
Repræsenterer Byrådets Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalg i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse, hvor hun er bindeleddet mellem udvalget og den
frivillige sociale verden. Louise er Enhedslistens eneste repræsentant i
Hjørring Byråd, hvor hun foruden SÆH-udvalget også er medlem af
Økonomiudvalget samt udvalg i forbindelse med by- og landdistriktsudvikling.
Er meget engageret indenfor det sociale felt, hvilket også har givet hende en
post i Hjørring Krisecenters bestyrelse. Byrådet udpegede første gang Louise
til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i efteråret 2014 og igen i 2018.

Louise Bilde Hvelplund

Ole Valsson, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse
Uddannet murer og indvandrer fra Island. Kom til Danmark i 1980, som
sprængekspert i forbindelse med udvidelse af Hirtshals Havn, og har boet
i Hirtshals siden da. Ole har et stort netværk og er blandt andet lokal
repræsentant for Tværkulturelt Center i København og repræsenterer
Tværkulturelt Center i Aalborg Stift. Er formand for Tværkulturel Hirtshals,
som blandt andet inviterer til fællesspisning og tirsdagscafé.
Desuden 1. suppleant i Hjørring Kommunes Integrationsråd, kirkeværge i
Hirtshals Sogns Menighedsråd og næstformand i bridgeklubbens bestyrelse.
Ole var medlem af De Frivilliges Samvirkes bestyrelse, og har siden fusionen
med Frivilligcenter Hjørring i 2015 været suppleant i Frivilligcenter Hjørrings
bestyrelse.

Ole Valsson

Gunvor Sunesen, suppleant i Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse
Gunvor Sunesen har i 25 år arbejdet som sekretær ved en kiropraktor i
Hjørring og kender derigennem mange mennesker. Har også været alenemor
med to drenge i mange år, og det var først da den yngste dreng blev 15 år, der
blev plads til at være med i HKs sektorbestyrelse og afdelingsbestyrelse. Samt
i bestyrelse i LO og AOF, som har givet både politisk og organisatorisk erfaring.
Gennem mange år tænkte Gunvor, at hun engang skulle være frivillig, og da
hun gik på efterløn i 2016 blev det hurtigt til et stort engagement i Dansk
Folkehjælp. Her er Gunvor kasserer i lokalbestyrelsen, ansvarlig for genbrugsbutikkens regnskab og tovholder i seniornetværket. Der bliver også tid til
gåture ved Vesterhavet, håndarbejde og at sylte, bage og lave saft. Og nu er
drengene voksne og har selv børn, som er så heldige at have en klog og kærlig
farmor. Blev valgt som suppleant til Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse i 2018.

Gunvor Sunesen
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FCHs generalforsamling blev afholdt 5. marts. Herefter var der
konstituerende bestyrelsesmøde, og forretningsudvalget blev
sammensat af formand Hanne Jensen, næstformand Lars Jakobsen
og bestyrelsesmedlem Birthe Andersen. Desuden fik bestyrelsen ny
forretningsorden, som fordeler ansvar og arbejdsopgaver mellem
bestyrelse, forretningsudvalg, revisor og FCHs ansatte: koordinator,
som er uddannet cand.scient.soc. og ansat på fuld tid. Samt sekretær
uddannet cand.phil. og ansat 18 timer/uge.
FCH ønsker at have mange medlemsforeninger og en mangfoldig
medlemsskare. Samt at være et frivilligcenter for alle frivillige sociale
foreninger uanset medlemskab.
FCH er åben for alle parter, der søger samarbejde om udviklingsprojekter og indsatser med socialt sigte. FCH bidrager gerne i
projektudvikling/ansøgning, udviklingsprojekter og forankringsprocesser, men driver ikke selv større projekter og frivillige indsatser.
På landsplan er der 68 frivilligcentre og FCH deltager i den fælles
frivilligcenterindsats, som har til formål at
•
•
•

fremme stærke og mangfoldige fællesskaber
fremme deltagelsen i frivillige fællesskaber
bygge bro mellem foreninger, kommuner og andre
relevante aktører

Frivilligcenter Hjørrings ramme og indhold
FCHs kerneydelse er foreningsservice i bred forstand. Plus oplysning til
borgere om muligheder for at blive frivillig og at finde tilbud indenfor
det frivillige sociale felt. Samt udvikling indenfor feltet i form af
brobygning, nye tiltag mv.
FCHs åbningstid er tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. Koordinator træffes desuden på
telefon alle hverdage og deltager gerne i møder og aktiviteter i alle
lokalområder i Hjørring kommune. Sekretæren træffes efter aftale.
FCHs hjemmeside: https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/ og
facebookside
FCH har et godt samarbejde med Hjørring Kommune og af
samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH fremgår
fordelingen af roller og ansvar. Konsulent Lena Bisgaard er FCHs
kontaktperson i SÆH-forvaltningen. Hjørring Kommunes nuværende
frivillighedspolitik blev godkendt i Hjørring Byråd oktober 2017 og har
siden da været den politiske ramme for den sociale frivillighed i
Hjørring kommune.
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FCH har kontor i Forsamlingsbygningen, som er en del af Hjørring
Kommunes Frivillighedens Huse med i alt 12 lokaliteter fordelt over
hele kommunen. Gurli Kirkedal er ansat i Hjørring Kommune som
tovholder for Frivillighedens Huse og har som FCHs ansatte
arbejdsplads i Forsamlingsbygningen. Det gode samarbejde,
lokalefællesskabet og den fysiske placering i byen gør meget både
nemmere og bedre.
Forsamlingsbygningen er placeret centralt i Hjørring by. 100 meter i én
retning er Rådhuset. 300 meter i en anden Hjørring Bibliotek. 500
meter i en tredje retning byens tog- og busstation.
Foruden FCH lejer også Café Venligbo, Stop Spild Lokalt og Aktivitetsog Rådgivningscenter Vendsyssel lokaler i Forsamlingsbygningen.
Forsamlingsbygningen er et stort hus i flere planer og med to
elevatorer, så der er nem adgang for alle. Husets café er åben alle
hverdage og drives af to ansatte i samarbejde med cirka 20 frivillige.
Advokatvagten tilbyder åben juridisk rådgivning hver tirsdag.
Sundhedscenter Hjørrings sundhedsrådgivning en gang om måneden.
Små og store mødelokaler, værksteder, IT-café og sal med scene,
lydanlæg, projektor og borde/stole til 120 mennesker benyttes af cirka
70 forskellige grupper, netværk, foreninger og organisationer indenfor
det frivillige sociale felt. FCH er med til at formidle Hjørring
Kommunes gode vilkår for gratis lån af lokaler. Den kommunale
tovholder varetager booking af lokaler i Forsamlingsbygningen og de
øvrige lokaliteter under Frivillighedens Huse.
FCHs økonomiske fundament er en årlig bevilling fra Socialstyrelsens
pulje til etablerede frivilligcentre. Bevillingen forudsætter, at Hjørring
Kommune også bidrager til finansieringen.
I FCHs samarbejdsaftale med Hjørring Kommune står blandt andet:
”Hjørring Kommune støtter FCH med et årligt tilskud. Det anerkendes,
at opretholdelsen af FCHs statslige grundfinansiering er betinget af
Hjørring Kommunes tilskud.”
FCH er medlem af FriSe. Bestyrelsesmedlemmer og koordinator
deltager i møder i Fagligt Netværk Nord, som er etableret af FriSe og
Socialstyrelsen, og nu drives af FriSe. Koordinator deltager desuden i
netværksmøder med ledere i de nordjyske frivilligcentre i
kommunerne: Thisted, Jammerbugt, Rebild, Mariagerfjord, Aalborg,
Frederikshavn og Hjørring.

Coronakonsekvenser
Efter statsministerens pressemøde 11. marts startede en svær tid for
mange og en underlig tid for alle. Mange foreningsaktiviteter blev
midlertidigt lukket. FCH aflyste åbningstiden tirsdag og torsdag, og alle
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kontakter skulle herefter begynde pr. telefon eller mail. I den første
tid blev der arbejdet hjemmefra, men fordi Forsamlingsbygningens
café var lukket og alle foreningsaktiviteter aflyst, kom der meget få
mennesker i bygningen. Og da FCHs ansatte ikke benytter offentlig
transport til og fra arbejde, kunne kontorarbejdet genoptages uden at
udsætte nogen for smittefare. Men der var ikke de samme opgaver,
som inden corona. Og i perioder heller ikke så mange opgaver, så det
blev aftalt, at koordinator skulle notere, når der ikke var arbejde til en
nogenlunde normal arbejdsdag. Det blev til 74 afspadseringstimer og
tre feriedage inden sommerferien. Sekretæren havde ikke særlige
”coronabetingelser”. Begge ansatte holdt fire ugers sommerferie plus
en uges juleferie.
FCH var hele foråret lettilgængelig, og fik også henvendelser angående
foreningsdrift, pulje-ansøgninger, ”corona-betingelser” mm. Men
aftaler indgået tidligere på året måtte udsættes, hold stoppede midt i
forløb og ingen kurser, fyraftensmøder og netværksmøder blev afholdt.
Til gengæld var der et stort udbud af webinarer samt corona-puljer,
som medlemsforeninger løbende blev orienteret om. Desuden var der
mange henvendelser angående gratis advokathjælp. Advokatvagten i
Forsamlingsbygningen lukkede midt i marts, men heldigvis kunne
koordinator henvise til et advokatfirma, som tilbød gratis rådgivning
pr. telefon indtil udgangen af juli. Advokatvagten genåbnede i
Forsamlingsbygningen efter sommerferien, men lukkede snart igen.
Denne gang tilbød et lokalt advokatfirma gratis telefonrådgivning indtil
det igen bliver muligt med fysisk fremmøde i Forsamlingsbygningen.
Koordinator og Gurli Kirkedal, tovholder i Frivillighedens Huse, skrev
følgende indlæg til de husstandsomdelte ugeaviser i april (se næste
side).
Indlægget kom også på FCHs hjemmeside og i forkortet form på
Hjørring Kommunes hjemmeside. Desuden lavede koordinator flere
frivilligfortællinger, som gav indblik i tilbud, som kunne være
relevante for mennesker ramt af coronakrisen. Der er overblik over
årets frivilligfortællinger på side 20-21.
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Forsamlingsbygningens genåbning blev fastsat til 15. juni. På dagen var
flaget fundet frem, kaffen var brygget og rundstykkerne i ovnen, da
genåbningen blev udsat til 2. juli.
Inden sommerferien udsendte FCH nyhedsbrev til medlemsforeninger
om Forsamlingsbygningens genåbning. Om fest for frivilligheden, som
på det tidspunkt var udsat til Frivillig Fredag sidst i september. Samt
at FCH efter sommerferien igen ville have normal åbningstid tirsdag og
torsdag.
Der var også invitation til Røde-Kors-Folkemøde på Hjørring Teater om
emnet: hvordan kan vi sammen udvikle en social vaccine mod corona?
Det var det første møde i en række folkemøder afholdt forskellige
steder i landet. Mødet i Hjørring måtte grundet den lokale coronasituation ændres til et onlinemøde.
Fra primo oktober til ultimo november var Forsamlingsbygningen igen
lukket for både cafégæster og foreninger. FCH havde normal
åbningstid indtil 15. oktober, som var årets sidste ansøgningsfrist til
§18-puljen. Herefter skulle alle henvendelser igen starte pr. telefon
eller mail, og de nærmere betingelser aftales inden et eventuelt fysisk
møde.
Med nedlukning af syv nordjyske kommuner i første halvdel af
november stod den igen på aflysning og udsættelse af planlagte
aktiviteter. Kun få foreninger kom i FCH for at få hjælp til opsætning
og trykning af forårsprogram 2021. Der var særlige aktiviteter
understøttet af særlige puljer til at afhjælpe corona-konsekvenser,
mens forsamlingsforbud, forsigtighed og usikkerhed om fremtiden satte
mange almindelige foreningsaktiviteter på pause.

Frivilligcenter Hjørrings strategiarbejde
FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev underskrevet på bestyrelsesmøde i
november 2019.
FCHs forandringsteori blev godkendt på bestyrelsesmøde i marts 2020.
Forandringsteorien er et overordnet styringsredskab, mens strategiplanen er mere konkret med mål for det kommende år. Begge dele har
udgangspunkt i den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre, som blev
vedtaget i foråret 2019:
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts
_2019.pdf
Forandringsteori og strategiplan blev sendt til socialstyrelsen, som en
del af den dokumentation, der udløste grundfinansiering 2020 til FCH.
FU og koordinator udfyldte i december 2019 selvevalueringsskema og
udviklingsplan fra FriSe. Begge dele blev drøftet på bestyrelsesmøde i
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januar og herefter sendt til FriSe. FriSe-materialet blev udsendt efter
bestyrelsen havde vedtaget FCHs strategiplan 2020. Derfor blev det to
forskellige strategiske værktøjer. Fremover vil vi tilstræbe
sammenhæng. Både af hensyn til kvaliteten og FCHs ressourcer.
Bestyrelsen har opfølgning på det strategiske arbejde på alle
bestyrelsesmøder. Det følgende er en opsamling på hele årets arbejde
under kvalitetsmodellens overskrifter:
•
•

Strategisk ledelse og organisering
Kvalitet, mangfoldighed og brobygning

Referater af bestyrelsesmøder, samt årsregnskab, budget og
årsrapporter offentliggøres på FCHs hjemmeside. En åbenhed, som kan
være både inspirerende og forpligtende for bestyrelsen. Som giver
medlemsforeninger og andre interesserede bedre mulighed for at følge
udviklingen i FCH. Samt bevilgende myndigheder mulighed for at
kontrollere, at bevillingskrav opfyldes.
Link til referater, budget og regnskab
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenterhjoerring/bestyrelsen
Link til årsrapporter
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenterhjoerring/nyhedsbreve-og-aarsrapporter

Strategisk ledelse og organisering
På bestyrelsesmøde 3. november blev dokumenter til Socialstyrelsen
angående grundfinansiering 2021 drøftet og underskrevet. Fordi
grundfinansiering til frivilligcentre er kommet på finansloven, er der
også kommet en anden bevillingsprocedure. Socialstyrelsen skal senest
15. november modtage de dokumenter, som kræves for at få næste års
bevilling. Derfor blev det på bestyrelsesmødet besluttet, at FCHs
”strategi-år” fremover vil være fra november til og med oktober det
kommende år.
Bestyrelsen gennemgik på mødet i november forandringsteori og en toårig strategiplan, hvori en udviklingsplan præciserer bestyrelsens
prioriteringer i det kommende år og udviklingsplan for det forgangne år
viser resultater. Samt FCHs budget 2021.
Strategiplan og budget blev godkendt og underskrevet. Sammen med
forandringsteori og dokumentation for kommunal medfinansiering blev
det sendt til Socialstyrelsen: grundfinansiering 2021.
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Generalforsamling, bestyrelsesmøder og drift af FCH
Bestyrelsesformanden afholdt MedarbejderUdviklingsSamtale og
arbejdsmiljødrøftelse i januar. Inden da havde de ansatte udfyldt
Arbejdstilsynets APV-skema for kontoransatte, som ikke gav anledning
til udarbejdelse af handleplan.
I marts ajourførte bestyrelsesformanden og de ansatte funktionsbeskrivelser for koordinator og sekretær.
Næstformanden har meddelt de overenskomst aftalte lønreguleringer
pr. januar og april til revisor, som indberetter løn, pension og ordinær
ferie. Den 6. ferieuge administreres i FCH.
FCHs personalepolitik blev drøftet på bestyrelsesmøde 19. maj og
herefter underskrevet af FU og koordinator.
Personalepolitik, funktionsbeskrivelser, APV-skemaer og referater er
gemt i FCHs elektroniske arkiv, så det er nemt tilgængeligt for både
ansatte og Arbejdstilsynet.
FCHs generalforsamling blev afholdt 28. februar. Ni medlemsforeninger
var repræsenteret. Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var
på valg, og alle blev genvalgt.
Bestyrelsens formand, næstformand og koordinator deltog i FriSes
årsmøde og generalforsamling i marts. Koordinator deltager i
netværksmøder med frivilligcenterledere fra Thisted, Jammerbugt,
Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Frederikshavn. Desuden var formand
og koordinator tilmeldt møde i Fagligt Netværk Nord i november, men
grundet corona blev det til møde kun for ansatte.
Der er holdt fem bestyrelsesmøder i løbet af året. FU og koordinator
kommunikerer løbende og mødes, når der er brug for det.

Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH
Den nuværende samarbejdsaftale er gældende indtil 31. december
2020. I foråret blev ajourføring drøftet i bestyrelsen og med
repræsentant fra SÆH-forvaltningen. En arbejdsgruppe blev nedsat,
hvor FU og koordinator repræsenterer FCH, Louise Hvelplund SÆHudvalget og Lena Bisgaard SÆH-forvaltningen. Primo november fik
FCHs bestyrelse mulighed for at kommentere et oplæg fra
administrationen. På arbejdsgruppens onlinemøde 9. november blev
forslaget indstillet til SÆH-udvalget, som godkendte forslaget på møde
2. december.
I forbindelse med ny samarbejdsaftale blev socialt beredskab drøftet.
Et beredskab, sammensat af repræsentanter fra Hjørring Kommune og
den frivillige sociale verden, som træder sammen i krisesituationer for
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sammen at vurdere, hvad der kan gøres i forhold til særlig ramte
målgrupper. Hvem er i målgrupperne og hvilke ønsker og behov har
disse mennesker? Hvad kan vi sammen tilbyde? Hvordan skal ansvaret
og opgaverne fordeles?
Anledningen til at drøfte socialt beredskab var de mange problemer,
der opstod med coronapandemien. Men mindre problemer kunne også
give anledning til et socialt beredskab træder sammen. Anledningen
kunne også være puljemidler til udvalgte målgrupper, ny lovgivning
eller lokale betingelser, som ændres væsentligt. Arbejdsgruppen
besluttede at vente med den videre debat af socialt beredskab til vi
igen kan mødes fysisk. Og mødes med foreningsrepræsentanter, som
selvfølgelig skal være med til at udfolde ideen.

FCH bliver medlem af Hjørring Handel
Flere medlemsforeninger har udtrykt ønske om et øget samarbejde
med de forretningsdrivende i Hjørring. Begivenheder som Late Night
og Kulturnatten er nævnt, men der kan også være andre relevante
muligheder for samarbejde. Derfor har FCHs bestyrelse henvendt sig
til Hjørring Handel angående medlemskab. Pudsigt nok kom der kort
efter en henvendelse fra Hjørring Kommune om FCHs inddragelse i
kultur-/julearrangementer i samarbejde med handelsstandsforeninger
i flere byer i Hjørring kommune. Koordinator havde snart efter aftaler
med handelsstandsforeninger i Vrå, Tårs, Hjørring og Hirtshals. Og gik
på gaden udrustet med visir, nissehue og flyer, som opfordrer til at
deltage i det frivillige sociale fællesskab.
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Økonomi
FU, koordinator og revisor gennemgik sammen FCHs 2019 regnskab
inden det blev sendt til bestyrelsen 10. januar sammen med forslag til
FCHs budget 2020. Begge dele blev godkendt og underskrevet på
bestyrelsesmøde 17. januar. Samt godkendt på FCHs generalforsamling
5. marts. Hjørring Kommune indbetalte årets bevilling til FCH i januar
måned.
FCH modtog tilskudsbrev fra Socialstyrelsen 6. april, og for at udløse
bevillingen indsendte FCH forandringsteori, strategiplan 2020 – 2024,
budget 2020, dokumentation for kommunal medfinansiering og
udbetalingsblanket. Socialstyrelsen udbetalte årets bevilling i maj og
juli.
FCH er omfattet af den statslige fleksjobaftale og søger hvert kvartal
Statens Administration om fleksjobrefusion.
FCH har købt computer hos Refurb og indgået IT-support-aftale med
IT-firmaet Kan Det Fixes. Samt købt videoredigeringsprogram i
TechSoup.
I et samarbejde mellem Microsoft og TechSoup fik alle frivillige
foreninger i november 2019 tilbud om ti gratis licenser til Microsoft 365
Business. FCH takkede ja til tilbuddet og da det blev relevant for FCH
at vælge en online-mødeplatform, blev det TEAMS, som er med i det
gratis Microsoft tilbud.
Ny ferielov trådte i kraft 1. september, men indbetalingen af de
indefrosne feriepenge blev udsat til 2021, da feriefonden ikke blev klar
til at modtage indbetalinger i 2020.
FCHs økonomiske status bliver hver måned sendt til FU og emnet er et
fast punkt på alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har ikke alene fokus på FCHs økonomi, men også de
økonomiske og administrative betingelser for andre frivillige sociale
foreninger. I foråret gav koordinators hjælp til en forening indsigt i
foreningens tilbud om bankkonto. I første omgang gav det anledning til
en uformel lokal undersøgelse af forholdene, som blandt andet viste,
at små frivillige sociale foreninger ikke er eftertragtede bankkunder,
og i øvrigt får tilbudt bankkonto til meget forskellige priser. Ofte en
urimelig pris set i forhold til foreningens økonomi. Desuden er der
store administrative krav forbundet med foreningskonto, som særligt
mindre foreninger har svært ved at imødekomme. Koordinator og
foreningsformænd stillede op til interview med journalist fra Altinget,
som i efteråret bragte artikler om bankkonto til frivillige foreninger.
Bestyrelsen fulgte op med henvendelse til nordjyske folketingspolitikere, og formanden og koordinator blev inviteret til et onlinemøde med Anne Honoré Østergaard fra Venstre. Her blev der foruden
betingelser for bankkonto også talt om socialt beredskab og Venstres
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14 punkts plan for bedre betingelser i foreningslivet. Den 1. december
fremsatte Venstre sammen med samtlige oppositionspartier og
Radikale Venstre et beslutningsforslag om at små foreninger med
begrænset økonomi kan undtages fra de omfattende hvidvaskningsregler. Samtidig skal det undersøges om Danmark i højere grad kan
gøre brug af undtagelser i persondataforordningen (GDPR). FCH håber
meget på at beslutningsforslaget resulterer i bedre betingelser for de
mindre foreninger.
Desuden er det også besluttet på Christiansborg, at der skal udarbejdes
en ny civilsamfundsstrategi. FriSe er blandt de mange parter, som
involveres i dette arbejde. Det vil ganske givet også omfatte frivillige
foreningers betingelser.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Dialogmøde mellem politikere og frivillige
Traditionen tro startede året med et dialogmøde mellem politikere fra
SÆH-udvalget og frivillige indenfor det sociale felt. Mødet arrangeres i
godt samarbejde mellem Forsamlingsbygningen og FCH, og i år var
oplægsholdere Lars Skov Henriksen, professor ved Aalborg Universitet
og Anni Melgaard, koordinator i Home-Start Familiekontakt Hjørring.
58 deltog i mødet, men få tog mikrofonen for at deltage i dialogen, og
det fik os til at drøfte, om mødeformen næste år skal være
anderledes. Måske skal vi sidde ved mindre borde, og hvert bord have
en ordstyrer, som også vil tage mikrofonen, når bordets drøftelser skal
deles med hele salen. Det er også nævnt, at mindst en lokal politiker
skal have lov til at holde oplæg, så vi kommer tilbage til den
oprindelige ide med mødet; at politikere og frivillige mødes for
sammen at tage hul på det nye år. At ønske hinanden et godt nytår og
sammen drøfte muligheder og problemer.
Ideen kommer med ind i 2021, men allerede nu er det besluttet, at vi
bryder traditionen om at mødes i januar. Dialogmødet er indtil videre
udsat til foråret. Er det til den tid ikke muligt at samle 50+ vil det i
2021 blive et dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse.

Fest for den sociale frivillighed og frivilligpris
I marts stod det klart, at coronakrisen og forsamlingsforbuddet stod i
vejen for sommerfest for frivilligheden, og det blev besluttet at
udsætte festen til Frivillig Fredag: fredag 25. september.
Efter sommerferien blev festen udsat til 2021, og planlægningen af et
festligt arrangement i forbindelse med uddeling af frivilligprisen
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begyndte. Men så blev forsamlingsforbuddet skærpet og 17. september
blev arrangementet ændret til et mindre arrangement på Hjørring
Rådhus med max 10 deltagere. Så stod den på aflysning og afregning.
Herefter på formidling digitalt. Lars Jakobsens frivilligsang blev sat
sammen med gode billeder fra foreningslivet og sendt ud på FCHs
facebook med opfordring til at synge med. Linket fører til
frivilligsangen på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=L_ahLkPnP4o
Overrækkelsen af frivilligprisen kom på FCHs hjemmeside og facebook,
og ugen efter var der en frivilligfortælling om Erik Larsen, som fik
årets frivilligpris.

Erik Larsen. En mand mange sætter pris på.

Erik Larsen fra Lendum fik årets frivilligpris overrakt af Per Møller,
formand for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, ved et
arrangement på Hjørring Rådhus fredag 25. september.
Erik Larsen var blandt 17 indstillede kandidater. Indstillet af Doris
Kristensen og Helle Nejst Christiansen, som blandt andet skriver: Erik
er med sit gode humør og positive sind altid klar til at yde en indsats
ved forskellige aktiviteter som pensionistbanko, madklub for ældre
mænd samt sang og musik.
Erik Larsen er født på en gård lidt udenfor Lendum. Han kom tidligt ud
at tjene, aftjente sin værnepligt og kom på Landbrugsskole. Herefter
var det planen, at han ville rejse til Afrika som ulandsfrivillig, men den
plan blev ændret, fordi hans far døde og Erik Larsen stod til at
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overtage gården. Så det blev til en landmandstilværelse lidt
udenfor Lendum indtil kroppen ikke længere kunne holde til det
hårde slid og Erik Larsen fik bevilget førtidspension. Men en ansat
ved PMU kom snart på besøg, fordi han syntes det var synd Erik
Larsen skulle gå hjemme, når der var unge mennesker på PMUs
smedeværksted, som kunne få gavn af hans kundskaber og sociale
sind.
Følgende ordveksling, som faldt 8 år efter, da Erik Larsen stoppede
i PMU jobbet, fortæller at han havde set rigtigt. En ung mand
kommer på værkstedet og siger: Knudsen og jeg er kede af du
rejser Erik. Nå, siger han, det kan jeg næsten ikke tro med de
skideballer I har fået. Hvorefter der bliver en lille pause inden
disse ord falder: vi har nok trængt til dem!
Erik Larsen møder andre mennesker med respekt og et åbent sind
og bidrager gerne, hvor der er brug for det - så langt kræfterne
rækker. Han spiller keyboard, når de samles til fællessang i
Lendum, og har også været festmusiker. Kan være en festlig
mand, og som der står i indstillingen til frivilligprisen, kan han
hæve andres humør med en god historie eller vittighed, og er
altid savnet, når han ikke kan være med. Madklubben er der for
eksempel ikke kræfter til længere, men der er heldigvis også
mange andre gode frivillige. Bag Erik Larsen står for eksempel
hans gode veninde Birte Sielemann, som har planer om at invitere
mandeholdet på høns i peberrodssovs hjemme i sit køkken. Der er
flere ildsjæle i Lendum, som passer godt på hinanden og er med
til at gøre Lendum til et godt lokalsamfund at bo i.
Der er mange frivillige, som året rundt gør en stor indsats i
forskellige lokalsamfund i Hjørring kommune. Kun en kan få den
årlige frivilligpris, men alle fortjener anerkendelse og en stor TAK
for indsatsen. De øvrige indstillede til frivilligprisen i år var
Frivillige i headspace, Nemezis Hjørring, Vendelbocentrets Venner
ved formand Jens Verner Nielsen, Jette Videnkjær: Dansk
Folkehjælp, Britta Eckhardt og hendes bestyrelse i
Netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, Poul Anton
Krogsgaard: KOL Netværksgruppen, Home-Start Hjørring, Lotte
Hall: Stop Spild Lokalt, Home-Start ved Anni Melgaard, Bålhøjs
frivillige, Foreningen Solgården, Inger Vinther: frivillig Vesterlund,
Jette og Ole Valsson samt foreningen Tværkulturel Hirtshals,
Jane Larsen: frivillig i SIND Hjørring.
Og som nævnt er der endnu flere frivillige, som gør en fantastisk
indsats året rundt. Har du lyst til selv at blive frivillig eller at vide
mere om de mange forskellige frivillige tilbud, er du velkommen til
at kontakte Mette Jakobsen, koordinator i Frivilligcenter Hjørring.
Vel mødt i det frivillige sociale fællesskab.
Festen for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris bliver
fremover afholdt Frivillig Fredag. I 2021 fredag 24. september.
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Frivillighed, fællessang og fællesskab
Med udgangspunkt i erfaringer fra sidste års bedste-FAKTOR: en
musikalsk oplevelse for bedsteforældre og børnebørn, skrev
sekretæren projektoplægget: frivillighed, fællessang og fællesskab.
I første omgang blev ideen præsenteret på bestyrelsesmøde i maj.
Herefter på møde i Musikkens Hus i Aalborg i august. Ingen har endnu
fundet ressourcer til at arbejde videre med ideen, men den er stadig
god. Det fulde skriftlige oplæg på 4 sider kan rekvireres ved
henvendelse til frivilligcentret.
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Skab gnist, gejst og livsglæde
Det var lige, hvad vi havde brug for i efteråret. Og overskriften på et
lokalt kursus, som CFSA bevilgede til FCH. Kurset skulle afholdes 16.
november, og 26 frivillige fra tre foreninger var på deltagerlisten, da
Forsamlingsbygningen lukkede og kurset blev flyttet til Idrætscenter
Vendsyssel i Vrå. Da idrætscentret også lukkede, blev kurset aflyst.
Hvis samme kursus er med i CFSAs kursuskatalog næste år, søger FCH
igen om at få kurset til Hjørring.

Formidling
FCH udgiver Social Vejviser, som giver et indblik i den frivillige
sociale verden, og udsender nyhedsbreve hovedsagelig henvendt til
medlemsforeninger. Begge dele kan læses på FCHs hjemmeside.
Social Vejviser er ajourført tre gange i løbet af året.
FCH har udsendt i alt syv nyhedsbreve i 2020.
Koordinator laver sammen med journalist på Nordjyske Medier Lokalredaktion Hjørring frivilligfortællinger til de ugeaviser, som husstandsomdeles i Hjørring kommune. I alt fire lokalaviser, som har fællessider,
der bringer stof med relevans for alle kommunens borgere: heriblandt
fortællinger fra den frivillige sociale verden.
Når en frivilligfortælling har været i avisen, offentliggøres den på FCHs
hjemmeside og facebook.
Der er flere formål med frivilligfortællinger. De skal inspirere flere til
at blive frivillige. De skal fortælle om de mange gode tilbud den
frivillige sociale verden byder på. De skal også gøre det nemt at finde
ind i det frivillige fællesskab. En nærmere opfølgning over en længere
periode har vist, at fortællingerne tjener deres formål, og er et vigtigt
redskab i rekrutteringen af nye frivillige.
I 2020 har læseren fået indblik i følgende frivillige tilbud og
foreninger:
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Kom Videre Mand (KVM)
I januar blev der holdt KVM-gruppelederkursus i FCH med syv
deltagere, hvoraf de fem var lokale mænd. 29. januar startede et
KVM-forløb i Hjørring, hvor otte mænd mødtes med gruppeleder én
aften om ugen i otte uger. Desuden blev der givet tilbud om
formiddagshold for mænd hos Foreningen Jordforbindelsen, som også
overtog styringen af KVM i løbet af foråret.
Nyt hold startede i februar, og blev afbrudt af corona i marts.
Deltagerne herfra fik tilbudt at begyndte forfra på hold, som startede
2. september. Dette forløb blev gennemført, fordi sidste mødegange
kunne holdes i Jordforbindelsens bålhytte. Der er flere på venteliste
til KVM-forløb, og planer om at starte nyt forløb primo 2021.
Både Foreningen Jordforbindelsen og FCH blev inddraget i ny KVMansøgning til Spar Nord Fonden, som De Frivilliges Hus i Aalborg
administrerer. Indsatsen handler om tilbud til etniske minoriteter.

Børn og Unge
I foråret søgte FriSe projektpartnere til projekt, som sætter fokus på
at få udsatte unge ind i frivillige fællesskaber. Interesserede frivilligcentre kunne indsende en kortfattet ansøgning, hvorefter tre
frivilligcentre ville blive valgt. FCH skrev ansøgning sammen med
headspace, men blev desværre ikke blandt de udvalgte tre frivilligcentre.
Senere på året åbnede Socialstyrelsen en pulje, som gav nogenlunde
samme muligheder. Her søgte headspace i samarbejde med Hjørring
Kommune og FCH. Puljen til 1000 nye fællesskaber blev også søgt.
FCH deltager i netværksmøder for frivillige foreninger målrettet børn
og unge. Et emne har været hvordan foreninger bliver mere synlige,
og der er blandt andet talt om deltagelse i forskellige arrangementer
i samarbejde med Hjørring Handel. Næste møde skulle holdes i FCH i
november, men er indtil videre udsat til 2021.

Vores Sunde Hverdag
Vores Sunde Hverdag er et forskningsprojekt, som Hjørring kommune
er en del af. Projektet har fokus på involvering af lokale partnere og
samarbejde på tværs. Det overordnede formål er at skabe positive og
målbare forbedringer i borgernes sundhed og trivsel. I Hjørring skal der
arbejdes med indsatser, der kan øge den mentale sundhed og trivsel
hos familier, børn og unge.
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Koordinator deltog i onlinekonference 1. oktober, hvor deltagerne
kunne tilkendegive interesse for at deltage i arbejdsgrupper.
Opsamlingen gav anledning til at slå flere grupper sammen og
koordinator blev inviteret til møde i gruppen, som skal have fokus på
brobygning, partnerskaber og visioner, der kan understøtte de unges
deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. Første møde i gruppen
blev et onlinemøde 2. december, hvor muligheder og problemstillinger
blev drøftet. Flere parter bliver inddraget i gruppen inden næste møde
20. januar 2021. Mens der også er en del – blandt andet frivillige
foreninger – som først inddrages, når gruppen bliver mere konkret i
forhold til tiltag.

Netværk for besøgstjenester
Det er blevet en god tradition, at FCH inviterer til netværksmøde for
besøgstjenester i Hjørring kommune hvert år i august måned. Mødet
kunne heldigvis også i år afholdes og her blev der udvekslet erfaringer
og gode ideer til alternative tilbud, når besøg i eget hjem for en stund
må aflyses.

Projekt Sunde Fællesskaber
Indvandrer Kvindecentret København sætter fokus på sundhed og søgte
i foråret partnerskaber med etniske minoritetsforeninger over hele
landet omkring Projekt Sunde Fællesskaber. Der var aftalt møde i
marts i FCH med projektlederen og bestyrelsesmedlem fra den lokale
Myanmarforening. Som så meget andet blev mødet udsat grundet
corona og afholdt i september. Kort herefter blev der inviteret til
endnu et møde med 15 kvinder fra Myanmarforeningen, hvor ønsker
til et lokalt forløb om sunde fællesskaber blev konkretiseret. På dette
grundlag blev der indgået partnerskabsaftale og aftale med lokal
sundhedskonsulent. Forløbet skulle starte lørdag 7. november. Det blev
først udsat til 5. december, og snart herefter til 6. februar 2021.

Praktikforløb for elever på SOSU-skolens grundforløb 1
Elever på grundforløb 1 tilbydes praktikforløb i samarbejde mellem
SOSU-skolen, FCH og praktiksteder. Formålet er at give eleverne
indblik i betingelser på en arbejdsplads og muligheder i den frivillige
sociale verden. I juni blev der taget hul på forberedelsen af årets
forløb: praktik fire timer hver torsdag i perioden 10. september til 12.
november. Både forberedelse og afvikling af praktikforløbet blev
påvirket af corona situationen. Opstartsmødet 7. september blev
holdt, men to elever kom ikke i gang med praktikken 10. september,
fordi de måtte afvente svar på coronatest. Kun to elever kunne
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gennemføre praktikforløbet, mens de øvrige måtte stoppe grundet
corona restriktioner. En enkelt tidligt i forløbet, fordi praktikstedet
lukkede. De fleste måtte kun undvære få gange i praktikken, som i
øvrigt blev afløst af undervisning. Det planlagte evalueringsmøde på
SOSU-Skolen 7. november måtte aflyses. I stedet blev der lavet en
opsamling, som skolens praktiklærer sendte ud til alle praktiksteder
med TAK for indsatsen.
Det følgende er et lille indblik i dette års opsamling. FCH har hele PPpræsentationen. Desuden har en studerende ved Aalborg Universitet
evalueret et praktikforløb i efteråret 2017, hvor den studerende var i
praktik i FCH. Denne rapport har FCH også, og heri kan I læse mere om
praktikperiodens betydning for de unge mennesker.
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FCH designer og formidler egne og andre foreningers tilbud
FCH formidler løbende informationer til frivillige sociale foreninger
og borgere m.fl. blandt andet gennem Nyhedsbreve, opslagstavle,
hjemmeside og Facebook samt udgivelsen Social Vejviser.
Eksempler på denne formidling:

Nyhedsbrev

Facebook
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Hjemmeside

Opslagstavle og dør

Glasburet i porten ved Forsamlingsbygningen

Social Vejviser

FCH formidler informationer om Frivillighedens Huse og FCH i en
lille to-sidet flyer.

Flyer for- og bagside
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FCH formidler med roll-up og A-skilte
Vi har to genbrugelige transportable roll-up for generel formidling.
Desuden har vi to A-skilte til diverse opslagsformidling ude og inde.

Roll-up generel

A-skilt

FCH designer og formidler opslag til Hjørring Antenneselskabs
Infokanal (HAS) og, hvis relevant, Hjørring Kommunes infoskærme,
herunder bibliotekerne i Hjørring kommune. Til eksempel:

Opslag til infoskærme
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FCH laver design og layout på programfoldere for frivillige sociale
foreninger. Til eksempel:

Aktivitetsprogrammer for frivillige medlemsforeninger

FCH laver design og layout på PR og begivenheder for frivillige
sociale foreninger og samarbejdspartnere. Til eksempel:

Frivilligsang video på YouTube 2020

Kom Videre Mand - selvhjælpsgruppe

Folder for Projekt Frivillig i Praktik
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Indrammet plakat

Billetter

Opslag

På vegne af Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse
Mette Jakobsen, koordinator
Frivilligcenter Hjørring 5. januar 2021
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Åbningstid
Tirsdag og torsdag
kl. 08.30 – 17.00
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