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Frivilligcenter Hjørring  –  juni 2021 

Nyhedsbrev 

Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling og 
10-års jubilæum 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tirsdag 1. juni afholdt Frivilligcenter Hjørring generalforsamling. 
Formandens beretning, årsregnskab 2020 og budget 2021 blev 
godkendt af deltagerne, som 
repræsenterede 13 medlems 
foreninger. Både Årsregnskab 
2020 og Årsrapport 2020 kan 
læses på Frivilligcenter Hjørrings 
hjemmeside.  

Bestyrelsesformand Hanne 
Jensen, forretningsudvalgs-
medlem Birthe Andersen, 
bestyrelsesmedlem Britta 
Eckhardt og suppleant Ole 
Valsson var på valg og alle 
blev genvalgt.  

 

Suppleant Gunvor Sunesen genopstillede 
ikke. Hun fik TAK for indsatsen og Jette 
Videnkjær, formand for Dansk Folkehjælp 
Hjørring, blev valgt som ny suppleant. 
Der er konstituerende bestyrelsesmøde 
17. juni.  

På generalforsamlingen kom vi blandt 
andet omkring betingelser for bankkonto til 
frivillige foreninger. Betingelserne bør 
snart blive bedre, hvis ikke særligt små 
foreninger må opgive at have konto. 
Men indtil videre er det bedste råd at finde 
det billigste pengeinstitut.  

 

Bestyrelsesformand Hanne  Jensen 

Bestyrelsens næstformand Lars Jakobsen  
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Corona situationen blev også drøftet. Vi har en svær tid bag os, og herfra 
vil vi tage læring med ind i fremtiden. Allerede 11. juni hæves det inden-
dørs forsamlingsloft til 100 og forventes helt at forsvinde i august. 
Vi glæder os til at samles til fest for den sociale frivillighed fredag den 
24. september i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå 

Generalforsamlingen sluttede med spisning i anledning af Frivilligcenter 
Hjørrings 10-års jubilæum. I den anledning inviterer vi også gerne på 
kaffe og kage i Frivilligcenter Hjørring. Måske ønsker du at komme alene, 
måske sammen med andre frivillige fra din forening eller med frivillige fra 
andre foreninger. Flere er godt i gang, andre tæt på en genåbning og 
nogle venter til efter sommerferien. Alle kan bidrage med erfaringer og 
gode ideer. Ring, hvis du har lyst til at komme til kaffe-kage-møde i 
Frivilligcenter Hjørring, så kan vi sammen aftale nærmere 

 

De bedste hilsner Mette Jakobsen 
Frivilligcenter Hjørring, tlf. 24 26 40 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jette Videnkjær, ny suppleant i bestyrelsen 


