Næste bestyrelsesmøde afholdes i Frivilligcenter Hjørring
tirsdag 19. januar 2021 kl. 09 – 11
Samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH
Tirsdag 10. november kl. 10.00 – 11.30 er der møde om samarbejdsaftale mellem Hjørring
Kommune og FCH. Mødet holdes i FCH og FU, Louise Hvelplund, Lena Bisgaard og
koordinator deltager

FCHs Årsrapport 2020
Senest 21. december får bestyrelsen tilsendt FCHs Årsrapport 2020
Senest 5. januar skal koordinator have eventuelle kommentarer

FCHs regnskab 2020
11. januar kl. 08.30 – 10.00 mødes FU og koordinator med revisor hos BDO
11. januar får bestyrelsen tilsendt årsregnskab 2020
Senest 13. januar skal koordinator have eventuelle kommentarer
Revisorrapporter underskrives på bestyrelsesmødet 19. januar

Fest for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris
Festen i år blev udsat til Frivillig Fredag 2021: fredag 24. september
Festen vil fremover blive afholdt på Frivillig Fredag

Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2020
Afbud fra Hanne Jensen og Ole Valsson
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FU: FCHs forretningsudvalg
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap
CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH
Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH
KVM: Kom Videre Mand. Et forløb for 8 mænd i 8 uger

Formandens orientering
Formanden kunne ikke deltage, så næstformanden var mødeleder. Og bød velkommen til Arwa, praktikant i
FCH, som for første gang deltog i et bestyrelsesmøde. Arwa præsenterede sig selv og fortalte kort om de
indsatser, som hun særligt arbejder med i praktikperioden, som stopper medio december. Dog vil Arwa
fortsætte i projekt Sunde Fællesskaber Hjørring, som forventes afsluttet i efteråret 2021.
4. november er der møde i Fagligt Netværk Nord. Først var formand og koordinator inviteret til møde med
FriSe og Socialstyrelsen. Men med skærpet forsamlingsforbud, blev invitationen begrænset til ledere/
koordinatorer i de nordjyske frivilligcentre.
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Opsamling på FCHs strategiplan og udviklingsplan
FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på bestyrelsesmøde 14. november 2019. Og
sendt til Socialstyrelsen i forbindelse med grundfinansiering 2020. I januar udarbejdede bestyrelsen
udviklingsplan til FriSe. Der er arbejdet med begge planer i 2020 og opsamling har været et punkt på alle
bestyrelsesmøder.
En samlet vurdering i november er, at FCH når målene i 2020. De fleste mål er nået og flere endda så godt
og vel. FCH havde et mål om samarbejdsaftale om konkrete tilbud målrettet ensomme ældre. Det blev ikke
den form vi havde forventet, men med coronakrisen fik vi samarbejdet. Et enkelt mål står tilbage: en
udvælgelse blandt FNs Verdensmål og inspiration til hvordan der kan arbejdes med disse mål. Dette
indsatsområde er på grund af coronakrisen sat på standby.
Det følgende er opsamling på, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde 11. august. Og samtidig et
referat af bestyrelsesmødet 3. november.

Strategisk ledelse og organisering
På bestyrelsesmødet 3. november blev dokumenter til Socialstyrelsen drøftet og underskrevet. Fremover vil
FCHs ”strategi-år” være fra november til november, så dokumenter også de kommende år kan sendes til
Socialstyrelsen senest 15. november. Og fremover arbejder FCH med forandringsteori, som det langsigtede
styringsredskab og to-årige strategiplaner, hvori en udviklingsplan for det kommende år præciserer
bestyrelsens prioriteringer og udviklingsplan for det forgangne år viser resultater.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
FCHs bestyrelse drøftede på møde i august opsamling på Røde Kors´ folkemøder og en erfaringsopsamling
fra Aarhus på samarbejde mellem frivillige og kommune i ”coronaforåret”. Materialet er sendt til FCHs
kontaktperson i SÆH-forvaltningen med ønske om, at muligheder for et lokalt socialt beredskab drøftes,
når vi mødes om samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH.
7. oktober lukkede Frivillighedens Huse, og herunder også Forsamlingsbygningen, foreløbig indtil omkring
1. november. 30. oktober blev det meddelt, at Forsamlingsbygningen fortsat er lukket. Coronasituationen
er også forværret, men trods skærpede restriktioner, skal vi arbejde for, at noget også kan holdes i gang.
Stort set alle mennesker har brug for at mødes med andre. Selvfølgelig i mindre grupper, så
forsamlingsforbuddet overholdes. Og faste grupper, så risiko for smittespredning begrænses. Og kan det
blive i gode lokaler, hvor også ansatte kan hjælpe til og være med til at overholde restriktioner og
hygiejnekrav, kan vi måske sammen skabe flere trygge sociale fællesskaber.
Før sommerferien blev fest for frivilligheden med uddeling af årets frivilligpris indenfor det sociale område
udsat fra fredag 12. juni til Frivillig Fredag 25. september. Efter sommerferien blev festen udsat til 2021, og
planlægningen af et festligt arrangement om uddeling af frivilligprisen 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. Modtageren af frivilligprisen kom på FCHs hjemmeside og
ugen efter var der en frivilligfortælling om Erik Larsen, som i år fik frivilligprisen.
Festen for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris bliver fremover afholdt Frivillig Fredag. I 2021
fredag 24. september.
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CFSA har bevilget lokalt kursus til frivillige i Hjørring og det afholdes som planlagt 16. november, men i
Idrætscenter Vendsyssel i stedet for Forsamlingsbygningen, hvilket giver en ekstra udgift til FCH.
Med udgangspunkt i bedsteFAKTOR har FCHs sekretær beskrevet projekt Frivillighed, Fællessang og
Fællesskab og præsenteret ideen først på bestyrelsesmøde og herefter på møde i Musikkens Hus i Aalborg.
FCH kan ikke selv drive projektet, men vil gerne være sparringspart. Ingen har umiddelbart grebet ideen,
men vil vende tilbage til FCH, hvis det bliver relevant.
Praktikforløb i elever på SOSU-Skolens grundforløb 1
Praktikforløbet blev forberedt i august og opstartsmøde afholdt på skolen 7. september. I år er der mange
elever, der ønsker at arbejde med børn, og derfor er der mange børnehaver mellem praktikstederne. De
unge startede praktikforløbet 10. september, og som så meget andet blev det påvirket af coronakrisen.
Flere steder skulle eleverne medbringe en negativ corona test til praktikstedet, og kunne derfor ikke nå at
begynde 10. september. Andre praktiksteder lukkede senere i forløbet, så nogle elever måtte løse opgaver
på skolen i stedet for at være i praktik.
Netværksmøder
En gang om året inviteres ledere og koordinatorer i besøgstjenester i Hjørring kommune til netværksmøde i
FCH. Igen i år blev mødet holdt i august, og både problemer og løsninger i ”coronaforåret” blev drøftet.
Koordinator har også deltaget i netværksmøde for foreninger med børn og unge som målgruppe. Et
netværksmøde for denne gruppe i FCH 9. november er indtil videre udsat på grund af corona.
Frivilligfortællinger i lokalaviserne
Årets mål var mindst 10 frivilligfortællinger. FCH har allerede leveret 12 og med de efterhånden mange
fortællinger samlet på FCHs hjemmeside, er det også blevet til en god formidling af mangfoldigheden i den
frivillig verden. Vi har længe vidst, at frivilligfortællinger gør det nemmere at finde ind i den frivillige sociale
verden.
Kom Videre Mand
KVM er nu drevet af den lokale Foreningen Jordforbindelsen. FCHs sekretær er blandt gruppelederne og
har lige afsluttet et 8 uger forløb. Sekretæren gav på bestyrelsesmødet i november et godt indblik i KVMkonceptet, et konkret forløb og hvordan deltagerne efter endt forløb fortsat kan mødes en gang om
måneden i Jordforbindelsens bålhytte. Jordforbindelsen har også andre tilbud, som mændene kan deltage i
enkeltvis eller sammen.
Sunde Fællesskaber
Inden corona nedlukningen i foråret havde repræsentant fra Myanmarforeningen og koordinator aftalt
møde med Louise Kjær fra Indvandrer Kvindecenter i København om projekt Sunde Fællesskaber.
Kontakten blev genoptaget efter sommerferien, og der blev aftalt møde i FCH medio september. Herefter
mødtes projektleder, kvinder fra Myanmarforeningen, sundhedskonsulent, praktikant og koordinator om
konkrete ønsker til aktiviteter. Endelig partnerskabsaftale blev underskrevet 3. november og de lokale
aktiviteter forventes at begynde lørdag 5. december.
Vores Sunde Hverdag
Koordinator har deltaget i virtuel konference om Hjørrings Kommunes projekt Vores Sunde Hverdag.
Indsatser bliver målrettet børn og unge og vil i flere sammenhænge handle om at skabe gode fællesskaber.
Koordinator har tilkendegivet interesse for at deltage i to arbejdsgrupper, og dette samarbejde bliver
prioriteret i det kommende år. Foreninger, som har børn og unge som målgruppe, er også involveret i dette
netværk. Og er interesseret i et samarbejde med Hjørring Handel om mere synlighed i forbindelse med
Kulturnatten og lignende arrangementer. I den forbindelse besluttede bestyrelsen at investere i FCHs
medlemskab af Hjørring Handel. Et netværksmøde for foreninger med børn og unge som målgruppe skulle
holdes i FCH 9. november, men er nu udsat fordi Forsamlingsbygningen er lukket og forsamlingsforbuddet
er skærpet.
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Strategisk ledelse og organisering
Koordinators siden sidst orientering fra 11. august til 30. oktober blev udsendt pr. mail 30. oktober og
gennemgået på bestyrelsesmødet. Flere emner indgår i dette referat.
Hver måned afleverer koordinator regnskab/bilag til BDO, og videresender økonomisk status til FU, når den
kommer retur fra revisor. Økonomisk status pr. oktober blev gennemgået på bestyrelsesmødet. Det var
aftalt, at de indefrosne feriepenge skulle indbetales til feriefonden 1. september, men feriefonden bliver
først klar til indbetalinger i 2021. Derfor skal 60.000 kr. overføres til budget 2021. Og FCH skal tilbagebetale
§18-midler til Hjørring Kommune, fordi frivilligfesten er udsat til 2021, og FCH har sendt en §18-ansøgning
til fest mv. i 2021.
Dokumenter til Socialstyrelsen i forbindelse med grundfinansiering 2021 er underskrevet og Hjørring
Kommune har givet tilsagn om medfinansiering i 2021. Dokumenterne indsendes inden 15. november.
FCH har tidsplan for FCHs årsregnskab, som skal underskrives på bestyrelsesmøde 19. januar 2021.
Hele bestyrelsen bakker op om nyt forslag til samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH. Dog
ønskes samarbejde om et socialt beredskab tilføjet, og det emne tages med, når parterne mødes 10.
november.
Bestyrelsen foreslår, at dialogmødet mellem politikere og frivillige flyttes fra januar til foråret, hvor
situationen forhåbentlig er meget bedre i forhold til at samle mange mennesker. Og hvis situationen ikke er
så meget bedre, foreslås et dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse.
FCH har gennem lang tid haft fokus på foreningers betingelser og udgifter til foreningskonto. Altinget har
taget emnet op i artikler, og FCH vil følge op med en henvendelse til de nordjyske folketingsmedlemmer, da
det er nødvendigt at fortsætte kampen indtil betingelserne bliver ændret.
Et grundlæggende problem er, at frivillige foreninger registreres i virk.dk og sidestilles med erhvervsvirksomheder. Det betyder administrative krav, som frivillige har svært ved at imødekomme. Og priser på
foreningskonto i pengeinstitut, som ofte er ude af proportioner i forhold til foreningens samlede økonomi.
Hvis betingelser ikke ændres, vil det også betyde mindre mangfoldighed i den frivillige verden, fordi især
mindre foreninger må opgive at opfylde kravene.
Der er tjek på ny ferielov og hvordan ferie fremover aftales og indberettes.
FCHs årsrapport 2020 udarbejdes, så forslag kan sendes til bestyrelsen senest 21. december. Senest 5.
januar skal koordinator modtage eventuelle kommentarer. Herefter skrives den endelige årsrapport, og
sendes til SÆH-udvalget og offentliggøres på FCHs hjemmeside.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH tirsdag 19. januar kl. 09 – 11.

Frivilligcenter Hjørring 4. november 2020
TAK for et godt bestyrelsesmøde!
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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