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Frivilligcenter Hjørring  –  marts 2021 

Nyhedsbrev 

Det er forår og håbet spirer frem  
Situationen kommer til at stille kæmpe krav til os alle sammen. 
Sådan sagde statsministeren på et pressemøde 11. marts 2020, hvor 
coronapandemien havde ramt Danmark. Det er snart et år siden, og 
det bedste der kan siges om det år er, at det er bag os.  

På pressemøde 24. februar 2021 kunne statsministeren fortælle, at 
vi nu er et sted, hvor vi kan begynde at tage små skridt mod en mere 
almindelig hverdag. Der bliver stadig stillet mange krav. Der er stadig 
mange restriktioner. Men der er heldigvis også lyspunkter! 
 
 

Udendørs foreningsaktiviteter med op til 25 deltagere 

Fra 1. marts er der åbnet for udendørs foreningsaktiviteter. Aktiviteter-
ne skal foregå i organiseret regi og med max 25 deltagere. I skal være 
opmærksomme på de gældende restriktioner. Samt at der løbende 
kan komme både lempelser og stramninger. De gældende restriktio-
ner kan læses på coronasmitte.dk   

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med gode råd til, hvordan I 
kan komme godt i gang med udendørs foreningsaktiviteter. 
 
 

Frivillige foreningers bankkonto  

Den 2. februar afholdt Finans Danmark en konference, hvor der blev 
givet flere eksempler på de urimelige priser og krav frivillige foreninger 
møder i forbindelse med foreningens bankkonto. En arbejdsgruppe er 
nedsat og vil inden sommerferien levere forslag til bedre betingelser. 
Forslag som måske vil kræve politisk behandling, så vi skal nok ind-
stille os på at imødekomme de eksisterende krav nogen tid endnu. 

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med de administrative krav 
og måske kan prisen på jeres bankkonto forhandles.  
 
 

Frivilligrådets digitale Årsmøde  

Frivilligrådet inviterer til oplæg, debat og dilemmaer om fremtidens ci-
vilsamfund tirsdag 23. marts kl. 10 – 13. Det er gratis at deltage i on-
linemødet og du kan tilmelde dig på Frivilligrådets hjemmeside: 
https://frivilligraadet.dk/  
 
 

Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale indsatser 

Puljen bliver mest omtalt som §18-puljen og hertil er der en ansøg-
ningsfrist 15. april. Du kan finde det elektroniske ansøgningsskema og 
læse mere om §18-puljens betingelser på Hjørring Kommunes hjem-
meside: 
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde  

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med en ansøgning.  

https://coronasmitte.dk/
https://frivilligraadet.dk/
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde
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Frivilligcenter Hjørrings Generalforsamling 2021 

Vi er i en særlig situation med både corona og jubilæum, og Frivilligcen-
ter Hjørrings bestyrelse vil derfor udsætte generalforsamlingen indtil vide-
re. Det er i år 10 år siden frivilligcentret åbnede og derfor vil vi gerne invi-
tere til en generalforsamling, hvor vi kan mødes og sammen fejre vores 
jubilæum.  

Ifølge vedtægten skal Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling afholdes 
i årets første kvartal. Vedtægten siger også, at der kun kan stemmes ved 
personligt fremmøde. Er der medlemsforeninger, der har spørgsmål eller 
kommentarer hertil og udsættelsen af generalforsamlingen, er I velkomne 
til at kontakte bestyrelsesformand Hanne Jensen eller koordinator Mette 
Jakobsen.  

Frivilligcenter Hjørrings Årsregnskab 2020 og Årsrapport 2020 kan læses 
på frivilligcentrets hjemmeside frivilligcenterhjoerring.dk/ Begge dele er I 
også velkomne til at kommentere eller stille spørgsmål til. 
 

 

Dialogmøde mellem politikere og frivillige  

Politikere fra Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) 
og repræsentanter fra frivillige sociale foreninger plejer at samles til dia-
logmøde sidste torsdag i januar. På grund af corona blev dialogmødet i 
år udsat til foråret.  

Nu er det forår, og der er stadig forsamlingsforbud. Derfor foreslår Frivil-
ligcenter Hjørrings bestyrelse, at der holdes et online dialogmøde mellem 
bestyrelsen og SÆH-udvalget 9. april. Kontakt gerne bestyrelsesformand 
Hanne Jensen eller koordinator Mette Jakobsen, hvis din forening har 
emner, I ønsker drøftet på dialogmødet.  
 

 

Nye Frivillige FORTÆLLER 

Måske har du læst frivilligfortællinger i den lokale ugeavis. Siden 
seneste nyhedsbrev er der kommet flere nye interessante fortællinger. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger. 
Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER. 

 
 

Vi håber forårssolen vil skinne gavmildt på alle  
De bedste hilsner, Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse 

Bestyrelsesformand Hanne Jensen, tlf. 30 48 35 44 
Mail: post@frivilligcenterhjoerring.dk  

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

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller
mailto:post@frivilligcenterhjoerring.dk
mailto:mette@frivilligcenterhjoerring.dk

