Næste bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring
onsdag 19. januar 2022 kl. 09.00 – 11.00

FriSe og Socialstyrelsen inviterer til Fagligt Netværksmøde
tirsdag 23. november kl. 13 – 16 om emnet brobygning
Koordinator er tilmeldt og snart også en fra bestyrelsen
De Frivillige Hus Aalborg, Hadsundsundvej 35, 9000 Aalborg

Frivilligcenter Hjørrings Årsregnskab 2021
FU og koordinator mødes med Pia Høtoft tirsdag 11. januar kl. 08.30 – 10.00
BDO Hjørring, Nørrebro 15, 9800 Hjørring
Efter mødet får bestyrelse og suppleanter FCHs årsregnskab tilsendt pr. mail
Rettelser og kommentarer skal gives til koordinator senest 13. januar kl. 16
Herefter laver Pia Høtoft det endelige årsregnskab, som underskrives på
bestyrelsesmøde 19. januar og sendes til Socialstyrelsen

Frivilligcenter Hjørrings Årsrapport 2021
Årsrapport 2021 skal sendes til SÆH-udvalget senest første uge i januar 2022

Dialogmøde
FCH anbefaler SÆH-udvalget, at dialogmødet mellem politikere og frivillige udsættes fra
sidste torsdag i januar 2022 til en aften i foråret

Fest for den sociale frivillighed
Årets fest for den sociale frivillighed blev aflyst på grund af corona udbrud
Vi glæder os til festen Frivillig Fredag 2022: fredag 30. september kl. 15.00 – 19.00

Referat af bestyrelsesmøde 3. november 2021
Jette Videnkjær deltog ikke
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
FU: FCHs forretningsudvalg
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap
Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH
AL: Arbejdernes Landsbank
RAV: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel målrettet yngre demente
Social Sundhed: https://socialsundhed.org/
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Formanden orienterer
Hanne bød velkommen og måtte nævne, at det siden sidst har været Frivillig Fredag, hvor en fest for
340 frivillige indenfor det sociale felt blev aflyst. Mange festklædte frivillige var på vej til Idrætscenter
Vendsyssel i Vrå, da Hjørring Kommune aflyste festen på grund af et corona udbrud. En barsk
påmindelse om, at corona stadig hærger. Situationen blev efterfølgende drøftet, og snart blev det
aftalt at udsætte festen til Frivillig Fredag næste år: fredag 30. september 2022. Samt at Hjørring
Kommune ville uddele årets frivilligpris ved en mindre begivenhed. Det blev ved et arrangement i
Tværkulturel Hirtshals 7. oktober.
På vegne af alle i FCH ønskede formanden Jette og Ole Valsson hjertelig TILLYKKE med frivilligprisen

FCHs strategiarbejde og prioriteringer i 2021
FCH arbejder med udgangspunkt i den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre:
https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
Det følgende er referat af bestyrelsesmødet opdelt i kvalitetsmodellens to temaer:
•
•

Strategisk ledelse og organisering
Kvalitet, mangfoldighed og brobygning

Strategisk ledelse og organisering
Mandag 1. november udsendte koordinator siden sidst orientering fra 13. september til 31. oktober.
Orienteringen blev drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens strategiske
arbejde. Og mange emne fra orienteringen indgår i dette referat.
Regnskab 2021, Budget 2022 og Strategiplan 2021 - 2023
BDO laver kun kvartalsregnskaber, hvilket ikke giver samme overblik som den månedlige oversigt vi fik
sidste år. Men for ikke at skulle betale endnu mere til revision, accepterede vi den løsning.
Bilagsmappen kan altid hentes hos BDO, så vi kan grave ned i de enkelte udgiftsposter. Inden §18bevillingen afregnes vil koordinator gennemgå de udgiftsposter.
Der er aftalt tidsplan for processen frem til det endelige årsregnskab 2021 kan underskrives af
bestyrelsen.
Det materiale, der skal sendes til Socialstyrelsen senest 15. november angående grundfinansiering
2022 blev gennemgået. Forslag til strategiplan 2021 – 2023 og budget 2022 blev udsendt til bestyrelse
og suppleanter 12. oktober med mulighed for kommentering. Begge dele blev godkendt og
underskrevet 3. november.
FCHs Arbejdstilsyn-smiley er udløbet og et nyt tilsyn er bestilt.
FCHs domænenavn: www.frivilligcenterhjoerring.dk er reserveret og betalt frem til 2030.
Sekretæren er sygemeldt og derfor er der opgaver, som ikke bliver løst. Der er særlig opmærksomhed
på foreningsservice i forbindelse med opslag, halvårsprogrammer og lignende. Medio november skal
FU, sekretæren og koordinator vurdere situationen og søge løsninger, så foreninger kan få deres
materiale senest medio december. Samtidig skal det også drøftes, hvad der kan gøres for at imødegå
lignende problemer i fremtiden.
Koordinator deltager i netværksmøde for ledere i nordjyske frivilligcentre. Et to timers onlinemøde
30. september og et fysisk møde i Frivillig Thy i Thisted 29. oktober kl. 09.30 – 14.00.
Deltog desuden i møde med VIVE: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som er i
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gang med en evaluering af landets frivilligcentre. På mødet blev der gået bag om de tal og udsagn,
som er indsamlet gennem interview og spørgeskemaundersøgelser. Mødet blev holdt i De Frivilliges
Hus i Aalborg, som er flyttet i nye lokaler i bygning, der også huser Vejgaard Bibliotek. Der er både
tænkt over, og brugt penge på, udtryk og indretning. Et besøg kan anbefales. Adressen er Hadsundvej
35, 9000 Aalborg.
FriSes nye initiativ: Faglig Fredag blev afprøvet første gang 8. oktober, og forventes afholdt en gang
om måneden. Et fint format: 1 times onlinemøde, hvor der gives plads til både oplæg og debat i
grupper.
Administrative og økonomiske krav til frivillige foreninger er stadig et fokuspunkt, og blev aktuelt i
forbindelse med §18-ansøgningsrunden med sidste ansøgningsfrist 15. oktober. Her var der problemer
med at komme ind i det elektroniske ansøgningsskema. Og når man var inde, problemer med at skrive
i skemaet og få det sendt. En enkelt forening, som samtidig var træt af at betale en stor del af
bevillingen til banken, besluttede at droppe §18-ansøgning, CVR og bankkonto og fremover klare sig
på anden vis. Mange andre foreninger fik sendt §18-ansøgning, men tålmodigheden kom på prøve
flere steder. Særligt små frivillige foreninger rammes hårdt af stigende priser og administrative krav.
FCH er godt med i forhold til årets udviklingsplan, hvor der er fokus på synliggørelse af FCH og de
mange gode frivillige sociale foreninger samt tilbud og muligheder for at blive frivillig. At flere børn og
unge finder ind i gode frivillige foreningstilbud. Samt at FCHs bestyrelse og koordinator styrker det
strategiske arbejde.
Det strategiske arbejde omfatter blandt andet evaluering. En selvevaluering i september fik
bestyrelsen til at prioritere følgende emner i næste års udviklingsplan indenfor strategisk ledelse og
organisering:
•
•

Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden med sigte på at præcisere kompetencer, roller og
ansvarsområder.
Ajourføring af de ansattes funktionsbeskrivelser og inddrage dem i arbejdsmiljøprocessen.

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, empowerment, 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.

TÆNKEBOKSEN er et fast punkt på alle bestyrelsesmøder. På mødet 3. november var der
opmærksomhed på Social Sundhed. Der blev givet afslag på Social Sundheds ansøgning til §18genåbningspuljen. En §18-ansøgning til drift 2022 er indsendt, men endnu ikke behandlet. Og det har
endnu ikke været muligt at mødes med den kommunale repræsentant, som er udpeget til at indgå i
den lokale gruppe, der skal mødes om forankring af en lokalafdeling af Social Sundhed i Hjørring
kommune. Indtil lokalgruppen fungerer, bliver Social Sundhed stående i TÆNKEBOKSEN.
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Et andet emne er konference for frivillige og ildsjæle, som går på tværs af frivillige foreningsområder
og Hjørring Kommunes forvaltningsområder. Her kunne Louise give den gode melding, at Bettina
Hedeby, Hjørring Kommunes Teknik- og Miljødirektør, arbejder mod det mål, at der afholdes en
konference i foråret 2022. Indtil vi ved mere om planerne, bliver dette emne også stående i
TÆNKEBOKSEN.
Der er forsat aktiviteter i Sunde Fællesskaber Hjørring den første lørdag i hver måned indtil nytår. En
frivillig er tilknyttet forløbet med det formål at fortsætte yogatilbud til kvinderne fra Myanmar, når
projektet i samarbejde med Indvandrer Kvindecentret i København udløber.
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er reserveret, der er aftale med oplægsholder og søgt §18-midler til fest
for frivillige indenfor det sociale felt Frivillig Fredag 2022: fredag 30. september kl. 15 – 19. I meget
god tid, men fordi festen i år måtte aflyses, kan det være godt allerede nu at vide, at en ny venter
forude.
Koordinator repræsenterede FCH på Integrationsrådet Kulturdag på VUC. Et fint arrangement, hvor
frivillige fra mange forskellige lande bidrager med dans, musik, mad mv. og alle borgere er inviteret til
at møde forskellige mennesker og kulturer. Integrationsrådet uddelte integrationspris til
virksomhederne BinOcean i Hirtshals og Vrå Dampvaskeri.
Koordinator deltager i netværksmøder med foreninger, der har børn, unge og familier som
målgruppe. På møde i september blev der talt om at lave en fælles film, som kan præsentere de
mange tilbud til børn, unge og familier, hvilket også kan gøre det nemmere at formidle muligheder til
ansatte ved kommunen, uddannelsesinstitutioner mv.
Der har også været møde i Vores Sunde Hverdag: i gruppen, som har særlig fokus på unges trivsel og
sundhed. Et projekt, som i første omgang startede i to kommuner: hvoraf den ene er Hjørring med
projektstart for cirka to år siden. Snart skal flere kommuner inddrages, hvilket betyder mindre
projektledertid til Hjørring, hvor vi desværre ikke rigtig har fået fat i konkrete initiativer. Noget skyldes
corona. Første fysiske møde blev holdt medio oktober, og det var første gang flere fra gruppen mødtes
i virkeligheden.
Frivilligfortælling til lokalaviserne i september var om Diabetesforeningen. I oktober om Røde Kors
Familienetværk og Familieven.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH onsdag 19. januar kl. 09.00 – 11.00
Frivilligcenter Hjørring 3. november 2021
TAK for et godt møde
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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