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Frivilligcenter Hjørring  –  marts 2023 

Nyhedsbrev 

 

Frivilligcenter Hjørrings Generalforsamling torsdag 9. marts 

I dagene op til 9. marts var 

der faldet meget sne, så 

da et nyt snevejr begyndte 

torsdag middag, fik de til-

meldte til generalforsamling 

valget mellem at deltage 

online eller i den fysiske 

generalforsamling i Frivillig-

center Hjørring. Ni valgte 

onlinemødet og seks deltog i Frivilligcenter Hjørring. Det var ikke ideelle 

mødebetingelser, men betingelser, der gav alle tilmeldte mulighed for at 

deltage i generalforsamlingen. 

Birthe Andersen trådte ud af bestyrelsen. Hun fik en stor TAK for en 

solid indsats for frivilligcentret både i bestyrelsen og forretningsudvalget. 

Suppleant Ole Valsson blev valgt til den ledige bestyrelsespost og 

Carsten Hjerresen til den ledige suppleantpost. Der afholdes konstitue-

rende bestyrelsesmøde 20. marts, og herefter kan du finde oversigt over 

Bestyrelsen, Årsregnskab 2022, referat af generalforsamlingen og 

referat af det konstituerende bestyrelsesmøde på Frivilligcenter Hjørrings 

hjemmeside: 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/ 

 

Hjørring Kommunes §18-pulje til frivillige sociale indsatser  

Lørdag 15. april er sidste frist for indsendelse af ansøgninger til Hjørring 

Kommunes §18-pulje. I denne omgang kan der udelukkende søges til 

projekter i indeværende år. Læs mere og find det elektroniske ansøg-

ningsskema på Hjørring Kommunes hjemmeside: 

https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-

frivilligt-socialt-arbejde  

Hvis du har skiftet fra NemID til MitID, og det er første gang du bruger 

MitID til en §18-ansøgning, kan der måske være et lille bump på vejen, 

hvis du ønsker at fortsætte med samme mailadresse. Heidi Lønborg 

fortæller, at løsningen her vil være en de-aktivering af din gamle profil, 

hvorefter du skal begynde helt forfra.  

I Frivilligcenter Hjørring hjælper vi gerne med at skrive ansøgningen, og 

foreslår, at du laver en aftale i god tid inden ansøgningsfristen 15. april 

med koordinator Mette Jakobsen, som træffes på tlf. 24 26 40 70 

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/frivillig/frivilligt-socialt-arbejde/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde
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Foreningskonto 

Tilbagemeldinger fra foreninger fortæller, at den nye vejledning fra 

Finanstilsynet ikke har gjort det hverken nemmere eller billigere at have 

en foreningskonto i en lokal bank.  

Danske Bank har en foreningsafdeling, som du kan møde på nettet: 

https://danskebank.dk/foreninger/forside Her gives råd til god forenings-

drift og indsigt i betingelser og priser for at have en foreningskonto, som 

er blandt de billige tilbud. Bemærk, at der er meget begrænset åbningstid 

i de lokale fysiske afdelinger af Danske Bank og det også er begrænset, 

hvad de hjælper med. Det meste skal foregå i samarbejde med forenings-

afdelingen pr. mail eller telefon.  

 

Nye Frivillige FORTÆLLER 

Måske har du læst frivilligfortællinger i den lokale ugeavis.   

Denne gang kan du læse om Birte Vestergaard: Jeg er frivillig i Sclerose-

foreningen Brønderslev-Hjørring, og Inge Ravn: Jeg er frivillig i Sjov moti-

on og samvær i Løkken. 

På Frivilligcenter Hjørrings hjemmeside har vi samlet alle fortællinger. 

Kig forbi hjemmesiden og læs serien Frivillige FORTÆLLER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bedste hilsner 

Frivilligcenter Hjørring 

https://danskebank.dk/foreninger/forside
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige-fortaeller

