Næste bestyrelsesmøde i FCH
Tirsdag 24. januar kl. 09.00 – 11.00

Onlinemøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse
fredag 10. marts kl. 10.00 – 11.30

Dialogmøde mellem SÆH-udvalget og frivillige
torsdag 20. april kl. 19.00 – 21.00

Referat af bestyrelsesmøde 2. november 2022
Afbud: Jette Videnkjær og Louise Hvelplund
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
FU: FCHs forretningsudvalg
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap
AL: Arbejdernes Landsbank
Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH

Formanden orienterer
Hjørring Kommunes Budget 2023 – 2026 er vedtaget og FCH har fået tilsagnsbrev fra Hjørring Kommune:
den kommunale grundfinansiering i 2023. Der vil være en besparelse på §18-puljen, hvortil der i 2023 er
afsat 1,2 mio. kr. og årene fremover 1 mio. kr.
FriSe roser i nyhedsbrev de mange forskellige Frivillig-Fredag-arrangementer og herunder også FCHs fest for
den social frivillighed. FriSe opfordrer også til at støtte Folkebevægelsen mod Ensomhed og orienterer om
Finanstilsynets nye vejledning til pengeinstitutter angående foreningskonti: vurdering af foreninger i
forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering.

FCHs strategiarbejde og prioriteringer i 2022
FCH arbejder med udgangspunkt i den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre:
https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/frivilligcenter
Det følgende er referat af bestyrelsesmødet opdelt i kvalitetsmodellens to temaer:
•
•

Strategisk ledelse og organisering
Kvalitet, mangfoldighed og brobygning

Strategisk ledelse og organisering
Mandag 31. oktober udsendte koordinator siden sidst orientering fra 16. september – 31. oktober 2022.
Orienteringen blev drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens strategiske
arbejde. Siden sidst orienteringen er et internt arbejdsdokument, men mange emner fra orienteringen
indgår i dette referat.
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Grundfinansiering 2023
Bestyrelsens næstformand og koordinator deltog i Socialstyrelsens online orienteringsmøde om fremtidens
grundfinansiering 25. oktober.
Socialstyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af
driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet: BEK nr. 1412 af 12. oktober 2022.
Fremover skal frivilligcentre indsende en toårig strategi/udviklingsplan. FCH er blandt de frivilligcentre, som
skal indsende i ulige år, og derfor videreføres dette års plan. I november 2023 skal FCH indsende en toårig
plan gældende for 2024 og 2025.
En opsamling på dette års udviklingsplan viser, at der er arbejdet godt med alle områder. Samt at det er en
plan, som kan videreføres i 2023, hvor udviklingsplanen suppleres med et eftersyn af FCHs grundfunktioner
og samarbejdsrelationer.
I år indsendes dokumentation for den kommunale medfinansiering i 2023 og FCHs Budget 2023.
FCHs økonomi
FCHs kvartalsregnskab pr. 30. september blev gennemgået. Det forventes, at noget af §18-bevillingen kan
tilbagebetales. Mens vi afventer tilbagemelding på ansøgning til §18-puljen: driftsansøgning 2023, før vi
begynder at planlægge næste års frivilligfest.
Budget 2023 blev godkendt og underskrevet, så det kan sendes til Socialstyrelsen. Den kommunale
grundfinansiering pristalsreguleres hvert år, men indtil videre er den statslige grundfinansiering aldrig
blevet reguleret. Det begynder at gøre rigtig ondt i økonomien, så FCH håber FriSes indsats for en
pristalsregulering snart giver resultat. Koordinator tager emnet med til møde med frivilligcenterkolleger i
Frivilligcenter Rebild 4. november.
Kursus, møder og ferie
Et bestyrelsesmedlem og koordinator deltog i sidste weekendkursus i brobygning 17. og 18. september.
Undervejs og efterfølgende blev der arbejdet med tre lokale brobygningsarrangementer, hvoraf de to
desværre måtte udsættes pga. sygdom.
7. oktober deltog koordinator i FriSes onlinemøde om godt arbejdsmiljø.
13. oktober deltog Jette Videnkjær i første møde i Frivilligrådets Landspanel, hvor emnet var kommunernes
§18-bevillinger. Koordinator deltog i Hjørring Handels medlemsmøde, hvor chefen for Nordjyske
Lokalmedier fortalte om den nye organisation.
Koordinator holdt ferie i uge 42. Og holder fri mellem jul og nytår, hvor FCH er lukket.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Bestyrelsens udviklingspunkter indenfor dette felt i 2022 er:
•

Styrkelse af den positive vinkel på den frivillige sociale verden. Af kvaliteter som fællesskab,
samfundssind, engagement, medindflydelse og medvirken.

•

Styrke den proaktive udvikling i den frivillige sociale verden med TÆNKEBOKSEN, hvor der skal være
plads til undren, problemløsning og udvikling af muligheder i samarbejde med forskellige parter.

•

Medvirke i etablering af lokalafdeling i Hjørring af Social Sundhed, som både på kort og lang sigt har
fokus på at begrænse den sociale ulighed i sundhed.
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Status på emner I TÆNKEBOKSEN:
•

Siden februar 2017 har FCH hver måned afleveret en fortælling fra den frivillige sociale verden, som i
godt samarbejde med lokal journalist er bragt i de lokalaviser, som husstandsomdeles i Hjørring
kommune. Da journalisten begyndte i nyt job efter sommerferien skulle aftalen genforhandles.
Fortællinger skal fremover sendes til Nordjyske Lokalmedier i Aalborg. Det gik ikke helt glat med
fortællingerne i august, september og oktober, men nu har vi forhåbentlig fundet en form, som
fungerer fint fra november.
Fælles konference for frivillige på tværs af foreningsområder og lokalområder afholdes på Nordsøen i
Hirtshals 5. november. Konference blev annonceret 30. september og i uge 43 blev tilmeldingsfristen
forlænget til 31. oktober, da der stadig var ledige pladser. Underligt, da der er max 200 pladser, og
konferencen har været efterspurgt af flere siden den for år tilbage blev afholdt første gang på
Vendsyssel Teater. Ole Valsson og koordinator deltager i konferencen.

•

Social Sundhed har afholdt infomøde om brobygning på UCN Hjørring onsdag 21. september.

•

En del har endnu ikke skiftet fra personligt nemID til personligt MitID, men er opfordret til at gøre det
meget snart. Fra 1. november var det slut med at bruge nemID til bankkonti. I oktober blev MitID
Erhverv rullet ud til 340.000 virksomheder. Samme løsning vil formentlig blive tilbudt frivillige
foreninger, men det vil vise sig. Vi må nok regne med, at overgangen vil virke forstyrrende i
foreningslivet nogen tid endnu.

•

Finanstilsynet har i oktober udsendt ny vejledning angående dokumentationskrav i forbindelse med
foreningskonto. Hvordan den bliver modtaget, og administreres i de forskellige pengeinstitutter, vil
vise sig i den kommende tid.
……………………………………………………………………………

Temamøde om ensomhed blandt ældre blev afholdt i Forsamlingsbygningen 21. september kl. 15 – 18.
44 deltog i mødet, hvor Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent i Ældre Sagen var oplægsholder. Syv meldte
sig til netværksgruppe, som ønsker at arbejde mere konkret med ensomhed. Netværksgruppen holdt første
møde i FCH den 12. oktober, og afventer nu afholdelse af to netværksmøder i lokalt projekt målrettet
ensomme ældre, som ikke har fået bevilling til 2023.
March mod Ensomhed i Hjørring kommune blev i år koordineret af headspace og FCH, som fik opgaven lidt
sent. Desuden foregik marchen i en periode, hvor FCH var involveret i flere andre arrangementer, og derfor
havde begrænsede ressourcer. Pressemeddelelse om marchen blev sendt til lokalaviserne og repræsentant
i Hjørring Kommune, som videresendte til relevante kolleger. Udvalgte medlemsforeninger blev også
orienteret om marchen og muligheden for at gå med på korte eller længere stræk. I weekenden 24. og 25.
september kom March Mod Ensomhed gennem Hjørring kommune med godt følgeskab hele vejen. Seks
spiste sammen med Patrick Cakirli lørdag aften og 14 mødte op søndag morgen kl. 8 for at gå med mod
Brønderslev.
400 frivillige var samlet til fest for den sociale frivillighed fredag 30. september kl. 15 - 19. Claus Mørkbak
Højrup, formand for SÆH-udvalget uddelte årets frivilligpris: TILLYKKE til Kamillus Hjørring. TAK til Lars
Jakobsens Trio, som underholdt og inviterede til fællessang. Og Anja Ringgren Lovén, som gav en
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bevægende fortælling om Afrikas Heksebørn. TAK til alle for en fantastisk fest, og til Idrætscenter
Vendsyssel i Vrå for super servering.
FCH havde stand på Hjørring Kommunes Seniormesse i Park Vendia torsdag 6. oktober kl. 10.00 – 15.30.
Samt på Integrationsrådets Kulturdag samme sted lørdag 8. oktober kl. 12.00 – 15.00.
Flere frivillige sociale foreninger fik hjælp til en §18-ansøgning op til Hjørring Kommunes ansøgningsfrist 15.
oktober. En forening fik hjælp til en ansøgning til Spar Nord Fonden.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH tirsdag 24. januar kl. 09.00 – 11.00.
Koordinator aftaler tidsplan med BDO, så FCHs Årsregnskab 2022 udarbejdes, fremlægges på møde med FU
og kan kommenteres af hele bestyrelsen inden det endeligt kan godkendes og underskrives på
bestyrelsesmødet 24. januar 2023.
FU mødes i december med årsregnskab og revision på dagsordenen.
Frivilligcenter Hjørring 2. november 2022
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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