Næste bestyrelsesmøde i FCH
mandag 13. juni kl. 10 – 13. Mødet afsluttes med frokost

Dialogmøde mellem politikere og frivillige
torsdag 21. april kl. 19.00 – 21.00
Mødet holdes i Salen i Forsamlingsbygningen

Referat af bestyrelsesmøde 6. april 2022
Både et konstituerende og ordinært bestyrelsesmøde
Afbud: Louise Hvelplund
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FU: FCHs forretningsudvalg
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap

FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH
Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH

Velkommen ved Hanne Jensen, konstituering og ny forretningsorden
Mandag 28. marts afholdt FCH generalforsamling, hvor 11 medlemsforeninger var repræsenteret.
Formandens beretning, FCHs Regnskab 2021 og Budget 2022 blev godkendt. Ingen nye kandidater var
opstillet til bestyrelsen eller suppleantposter. De medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter, som
var på valg, modtog genvalg. Bestyrelsesmødet 6. april begyndte med en konstitueringsaftale:
Hanne Jensen, formand og medlem af FU
Lars Jakobsen, næstformand og medlem af FU
Birthe Andersen, medlem af FU
Alt er altså ved det gamle og alle skal have TAK fordi I fortsætter indsatsen for et godt FCH
Referat af generalforsamlingen blev 29. marts underskrevet af generalforsamlingens dirigent advokat
Åse Gahner Klemmensen og på bestyrelsesmødet 6. april også af FCHs bestyrelse. Desuden underskrev
bestyrelsen ny forretningsorden gældende fra 6. april 2022.

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 det ordinære bestyrelsesmøde opdelt i kvalitetsmodellens to temaer:
•
•

Strategisk ledelse og organisering
Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
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Strategisk ledelse og organisering
4. april udsendte koordinator siden sidst orientering fra 18. januar – 4. april 2022. Orienteringen blev
drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens strategiske arbejde. Siden sidst
orienteringen er et internt arbejdsdokument, men mange emne fra orienteringen indgår i dette
referat.
19. januar fik FCH tilskudsbrev fra Socialstyrelsen: grundfinansiering 2022. Fredag 21. januar fik
Socialstyrelsen FCHs afrapportering af grundfinansieringen 2021.
FU får hver måned en kommenteret bankudskrift. Hvert kvartal afleveres bilag til BDO, som
udarbejder kvartalsoversigt. FCHs økonomiske status pr. 1. april blev uddelt på bestyrelsesmødet.
Hertil kan bemærkes, at der endnu ikke er bogført udgifter til netbank. FCH betaler 2 kr. hver gang en
regning betales, med herfor kommer nok en samlet regning senere på året.
Frise har fået ny hjemmeside, og hertil har FCH bidraget til projektportal med inspirationsmateriale:
pjece om praktikforløb for elever på SOSU Skolen og plakat med oversigt over netværket Mennesker
hjælper Menneskers bidrag til Hjørring Handels Sommerby Hjørring.
25. februar mødtes bestyrelsesformanden og de ansatte i FCH til arbejdsmiljødrøftelse og
MedarbejderUdviklingsSamtale. Inden da havde de ansatte udfyldt Arbejdstilsynets
Arbejdspladsvurderingsskema for kontoransatte, som ikke gav anledning til handleplan.
Efter mødet blev der skrevet referat, som gemmes i FCH elektroniske arkiv, så det er nemt tilgængeligt
for såvel de ansatte som Arbejdstilsynet. Fremover inddrages de ansattes funktionsbeskrivelser i
arbejdsmiljøprocessen.
Fredag 4. marts mødtes SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse: et online samarbejdsmøde. Et rigtig godt
møde, hvor vi kom rundt om mange ting. Efter mødet fik FCH en god opsamling fra SÆH-udvalget,
skrevet af Lena Bisgaard.
Formand, næstformand og koordinator deltog i FriSes årsmøde fredag 11. marts. En meget
inspirerende dag og mødet med både Õzlem Cekic og C:NTACT: platform for personlige fortællinger,
gav meget at tænke over.
På FriSes årsmøde var der også workshop om Socialkompasset. En elektronisk database, som FriSe vil
udvikle med inspiration fra en database etableret i samarbejde mellem Frivilligcenter Aarhus og
Aarhus Kommune: https://socialkompasset.dk/ I løbet af foråret vil FriSe invitere til onlinemøde, hvor
FriSes model af Socialkompasset præsenteres, og der gives flere oplysninger om muligheder,
betingelser og økonomi.
På møde for ledere i de nordjyske frivilligcentre 4. februar i Frederikshavn deltog Casper Danø fra Frise
online. Her blev blandt andet orientering om planer for afprøvning af lokale partnerskaber, som er et
element i den nye Civilsamfundsstrategi. Puljen administreres af Socialstyrelsen og et krav vil være, at
cirka 30 lokale foreninger inddrages og kommunen indgår i samarbejdsaftale om lokale partnerskaber.
Frise inviterede også til onlinemøde 6. april om lokale partnerskaber, men det faldt sammen med
bestyrelsesmødet, og derfor kunne ingen fra FCH deltage.
På bestyrelsesmødet blev det besluttet ikke at søge om deltagelse i denne omgang, hvor to kommuner
udvælges. Næste år udvælges endnu tre kommuner, så muligheden er ikke helt udelukket, men heller
ikke højt prioriteret.
Koordinator har deltaget i to onlinemøder: et om forsikringsforhold i den frivillige verden og et i
Hjørring Kommunes lokalprojekt i Vores Sunde Hverdag, hvor den eksterne koordinerende del nu
trapper meget ned for at bruge ressourcer på opstart i andre kommune.

2

Koordinator er inviteret med i Hjørring Kommunes implementeringsnetværk, som skal styrke
kendskabet til og brugen af fritidspasordningen. Det er et tilbud til børn og unge op til 18 år om
deltagelse i foreningslivet. En toårig projektbevilling giver gode ressourcer til indsatsen.

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.

Emner I TÆNKEBOKSEN:
•

Fælles konference for frivillige på tværs af foreningsområder og lokalområder. Konferencen er
afholdt en gang og med stor succes. Meningen var, at det skulle blive en årlig begivenhed, men
konferencen blev væk i en omorganisering og Danmark blev ramt af corona. Louise Hvelplund fik
sidste efterår oplyst, at ansvaret for konferencen igen er placeret i en forvaltning. I SÆH-udvalgets
opsamling på onlinemødet med FCHs bestyrelse 4. marts fremgår det, at en ny konference er
under overvejelse.

•

Social Sundhed. Den 20. februar deltog Gurli Kirkedal, Louise Hvelplund og koordinator i online
evalueringsmøde, som også havde til formål at pege på udviklingsmuligheder i Hjørring kommune.

•

MitID er allerede et problem for mange privatpersoner, og kan desværre blive et stort problem for
frivillige foreninger. Nogle foreninger har allerede modtaget meddelelse om, at der skal skiftes til
MitID, men ingen kan endnu give en ordentlig vejledning, da meldingen er, at erhvervs- og
foreningsdelen endnu ikke er fuldt udviklet. Den ansatte på Hjørring Bibliotek, som vejleder
mindre virksomheder og foreninger, har lovet at give FCH en melding, når noget bliver mere
konkret. Desuden har koordinator opfordret FriSe og Danske Seniorer til at gøre en indsats for at
skærme særligt de mindre frivillige foreninger for det værste bøvl.
………………………………………………………………..

Koordinator blev i januar tovholder på netværket Mennesker hjælper Mennesker, som er otte
foreninger, der har børn, unge og familier som målgruppe. Og som nu har aftale med Risskov
Mediehus om produktion af kort film om netværket.
Hver måned afleverer koordinator en fortælling fra den frivillige sociale verden, som bringes i de
lokalaviser, som husstandsomdeles i Hjørring kommune. Formålet er både at synliggøre kvaliteter og
tilbud i den frivillige sociale verden. Samt at gøre det nemmere at finde ind i frivillige sociale
fællesskaber. Februar fortællingen var om en ny medlemsforening i FCH: Autisme Nord. I marts var
fortællingen om netværkscaféen i Sæsing.
I februar skrev koordinator et ekstra indlæg til lokalaviserne: TAK for den frivillige sociale indsats.
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Alle frivilligfortællinger kan læses på FCHs hjemmeside:
https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller
24. marts var 28 frivillige samlet til møde med Velux Fonden: Frank Ulmer Jørgensen orienterede om
et særligt uddelingsområde til foreninger, der har aktive frivillige, som har rundet 60 år. Koordinator
har fået flere henvendelser fra foreninger, som ønsker hjælp til at skrive ansøgning.
15. april er der sidste ansøgningsfrist til Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale indsatser: §18puljen. Flere foreninger har fået hjælp i FCH til at skrive ansøgning.
Samarbejdsprojektet Sunde Fællesskaber Hjørring mellem Indvandrer Kvindecentret København,
Myanmarforeningen Vendsyssel og FCH er blevet evalueret, men også forlænget med yderligere fire
lokale arrangementer, hvoraf det sidste afvikles søndag 10. april.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH mandag 13. juni kl. 10 – 13 og afsluttes med frokost.
Frivilligcenter Hjørring 6. april 2022
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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