Næste bestyrelsesmøde afholdes i Frivilligcenter Hjørring
tirsdag 3. november kl. 09.00 – 11.00

Referat af bestyrelsesmøde 11. august 2020
Afbud fra Birthe Andersen og Britta Eckhardt
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FU: forretningsudvalget
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
Inden sommerferien mødtes bestyrelsesformand, sekretær og koordinator til koordinering inden FCH
lukkede fire uger. Bilag kunne underskrives og noget afsluttes, mens det var sværere at planlægge noget
efter sommerferien. Frisk i erindringen var den planlagte åbning af Forsamlingsbygningen 15. juni, som blev
udsat på dagen, fordi der kort forinden var konstateret coronaudbrud på et plejehjem og to folkeskoler.
Siden har der været udbrud andre steder i landet, og en åbning af nattelivet og udvidelse af forsamlingsforbuddet er nærmest meldt udsat inden de politiske forhandlinger om fase 4 er begyndt.
FriSe har opfordret til omtanke i forhold Frivillig-Fredag-arrangementer, hvor det er planen at samle mange
mennesker. Har udsendt nyhedsbrev med 17 gode ideer til fejring af Frivillig Fredag 25. september 2020.
Ideer, som også kan bruges på andre tidspunkter af året.

Budgetopfølgning
Vi skal være opmærksomme på, at der skal indbetales indefrosne feriepenge i september og at
bankudgifter griber om sig. Af hensyn til alle frivillige foreninger skal vi fortsat arbejde for ændringer både i
forhold til økonomi: bevillinger, betingelser for bankkonto mv. Samt administration, hvilket Røde Kors også
påpeger i de ti anbefalinger, som er udsendt som opsamling på rækken af folkemøder.

Koordinators siden-sidst-orientering
En skriftlig orientering fra 20. maj – 7. august blev sendt pr. mail til bestyrelsen og suppleanter 7. august, så
der var mulighed for at læse den inden bestyrelsesmødet. Siden Sidst blev gennemgået og kommenteret på
mødet og indgår i den følgende opsamling.

Det strategiske arbejde i FCH
FCHs strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på bestyrelsesmøde 14. november 2019.
Forandringsteori kom til i marts 2020. Forandringsteorien er et overordnet styreredskab, mens
strategiplanen er mere konkret med handleplan og mål for det kommende år. Opfølgning på planen er et
fast punkt på alle bestyrelsesmøder. Det følgende er en opsamling på, hvad der er sket siden sidste
bestyrelsesmøde 19. maj. Og samtidig et referat af bestyrelsesmødet 11. august.
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Strategisk ledelse og organisering
En samlet vurdering er, at FCH kan nå målene i årets handleplan. At flere mål allerede er nået. Samt at vi i
forbindelse med ny samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH kan bringe sociale partnerskaber
ind i debatten, hvilket kan styrke samarbejdet om indsatser målrettet ensomme ældre, som er blandt årets
prioriteringer.
Coronapandemien
Da coronapandemien ramte Danmark medio marts blev meget lukket, mange fik hjemmearbejdsplads,
afstandskrav blev en betingelse og onlinemøder den foretrukne mødeform. Koordinator deltog i CFSAwebinar om forskellige løsninger. Valget faldt på TEAMS, som er med i de gratis Microsoft licenser til
frivillige foreninger. TEAMS er også den online-mødeplatform, som Hjørring Kommune har valgt.
Da det stod klart, at coronanedlukningen ville vare nogen tid, blev det aftalt, at koordinator skulle
afspadsere, når der ikke var opgaver til en nogenlunde normal arbejdsdag. I perioden marts til juli er det
blevet til 74 afspadseringstimer samt 3 feriedage. Sekretæren har ikke haft særlige ”coronabetingelser”.
Begge har holdt fire ugers sommerferie i juli.
Der var i alt 14 henvendelser pr. telefon eller mail fra 6. – 31. juli, så det er ikke kun FCH der holder
sommerferie i juli.
Medlemsforeninger har løbende fået orientering pr. mail. Alle har i hele perioden kunnet komme i kontakt
med FCH. Fra primo marts til sommerferien startede alle henvendelser pr. telefon eller mail. Når der var
brug for det, blev der holdt fysiske møder under hensyntagen til de eksisterende corona restriktioner.
Borgere har især henvendt sig til FCH angående den gratis Advokatvagt. Advokatvagten lukkede sammen
med Forsamlingsbygningen primo marts. Heldigvis kunne der henvises til andre advokater, som under
nedlukningen tilbød gratis telefonisk rådgivning.
Fra tirsdag 4. august fik FCH igen normal åbningstid tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00.
Fra mandag 3. august blev der normal åbningstid i Forsamlingsbygningens café. Foreninger begyndte også
at bruge huset, men forholdene forblev anderledes, da afstandskrav væsentligt reducerer, hvor mange der
må være samlet i husets lokaler.
Fest for den sociale frivillighed
Fest for den sociale frivillighed blev i foråret udsat fra 12. juni til 25. september. Nu er festen 25. september
drøftet i Hjørring Kommunes sundhedskrisestab, chefgruppe og er på dagsordenen til SÆH-udvalgsmødet
13. august. Samt på FCHs bestyrelsesmøde 11. august, hvor der var enighed om at foreslå, at festen aflyses
i år.
Administration
I juni deltog koordinator i CFSA-webinar om den nye ferielov. En dygtig underviser gav et godt overblik og
FCHs revisor hjælper med indbetaling af de indefrosne feriepenge til feriefonden. Den nye ferielov træder i
kraft 1. september 2020.
Hver måned afleverer koordinator regnskab/bilag til BDO, og videresender økonomisk status til FU, når den
kommer retur fra revisor. Sammen med juli måneds bilag blev der også givet orientering fra
skattestyrelsen.
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I juli blev 2. kvartal indberettet til Statens Administration: fleksjobrefusion. Socialstyrelsen udbetalte sidste
rate af grundfinansiering 2020.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Partnerskaber om indsats mod ensomhed
FriSe er med i Folkebevægelsen mod ensomhed og er inviteret med i et af de partnerskaber, som blev
sammensat i forbindelse med det politiske forlig 25. april, som har til formål at sikre gode sociale indsatser
til afbødning af corona effekter. Partnerskabet skal finde strategier, der modvirker ensomhed. FriSe
efterlyste ideer, og flere gode eksempler kunne leveres fra Hjørring kommune.
Folkemøder om social vaccine mod corona
Røde Kors har afholdt 15 folkemøder fordelt over hele landet og blandt andet i Hjørring 16. juni.
Konsulenter fra Røde Kors kontaktede i første omgang koordinator angående mødesteder. Senere leverede
koordinator forskellige forslag til oplæg og indslag samt relevante kontaktoplysninger.
Folkemødernes tema er ”brug for hinanden – sammen om en social vaccine mod corona”. Den 29. maj
sendte koordinator program for mødet i Hjørring med link til tilmelding til FCHs medlemsforeninger, FCHs
bestyrelse m.fl. Af hensyn til forsamlingsforbuddet kunne der kun tilbydes 50 fysiske pladser, men det blev
ikke noget problem, da der ikke var rift om pladserne.
På dagen for mødet i Hjørring blev det på grund af den lokale coronasituation besluttet, at kun de personer,
som stod på programmet, måtte mødes fysisk. Resten kunne deltage online, men det blev desværre ikke
uden problemer. Forhåbentlig blev online-adgangen forbedret undervejs.
Det sidste folkemøde blev holdt i København 2. juli. Kort efter udsendte Røde Kors inspirationskatalog med
ti anbefalinger, som blev formidlet på FCH facebook 4. august. Anbefalinger, som også kan tages med i
processen mod en ny samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH. Ind i denne proces bringer vi
også erfaringer fra Aarhus bragt i Altinget Debat 7. august. I Aarhus arbejder man med udgangspunkt i
lokale sociale partnerskaber, hvor man ikke bare udpeger en målgruppe, men også undersøger, hvilke
behov og ønsker mennesker i målgruppen har. Hvorefter man i det sociale partnerskab aftaler, hvad man
sammen vil gøre for at imødekomme ønsker og behov.

Praktikforløb i genbrugsbutikker, ældrecentre mv.
Primo juni blev der taget hul på forberedelserne til dette års praktikforløb, hvor SOSU-skolens elever på
grundforløb 1 får indblik i betingelser på en arbejdsplads og den frivillige sociale verden. Pjece blev
ajourført og sendt til sidste års praktiksteder, som samtidig blev bedt om en tilbagemelding om, hvorvidt de
er med igen i år.
Koordinator har mødeaftale med praktiklærer på SOSU-skolen 21. august. Her er der forhåbentlig
nogenlunde sammenfald mellem antal elever og praktikpladser.
Kom Videre Mand
Inden sommerferien blev der lavet opsamling på KVM. Der er både nyt projekt undervejs, som De Frivilliges
Hus i Aalborg søger fælles bevilling til. Samt hold i Hjørring, som blev ramt af corona nedlukningen.
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Flere deltagere fra det afbrudte forløb ønsker at starte forfra efter sommerferien. Og både i og efter
sommerferien har andre henvendt sig angående KVM-forløb. Der er otte deltagere til et hold, som starter
onsdag 2. september.
Frivilligfortællinger i lokalaviserne
Juni måneds fortælling fra den frivillige sociale verden blev leveret af formanden for KOL-netværket og var
blandt andet anledningen til, at en tilflytter kom med i KOL-netværket.
I juli måned fortalte bestyrelsesmedlem om Myanmarforeningen. Også augustfortællingen har været i
avisen og giver indblik i Dansk Blindesamfunds hyggeklub i Hjørring.
Sunde Fællesskaber
Inden coronanedlukningen 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 er aftalt møde i FCH medio september. I mellemtiden er endnu en
kvinde kommet til. Hun kom i FCH for at blive frivillig, og blev også interesseret i projekt Sunde
Fællesskaber.
Frivillighed, Fællesskab og Fællessang
Sekretæren præsenterede på bestyrelsesmødet 19. maj en projektide, som kombinerer frivillighed,
fællesskab og fællessang, Efterfølgende blev der drøftet muligheder for at aflevere projektideen et sted,
hvor der er gode kompetencer og ressourcer til projektudvikling. Sekretæren har kontaktet Musikkens Hus i
Aalborg, og repræsentant herfra har inviteret til møde medio august. Forhåbentlig vil der mellem
deltagerne være nogen, som griber ideen. Og går udviklingen i en retning, hvor FCH har relevant indsigt og
netværk, kan vi tilbyde faglig sparring. Projektudvikling og -styring deltager FCH ikke i.
Lokalt frivilligråd
Det nationale frivilligråd har udsendt pjecen: Lokalt Frivilligråd med opfordring til at danne lokale
frivilligråd. Det kan helt sikkert være en god ide, men er ikke en ide, som FCH prioriterer nu. Men FCH har
pjecen, som kan udleveres til interesserede. Pjecen kan også hentes på Frivilligrådets hjemmeside.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH tirsdag 3. november kl. 09.00 – 11.00. Medio oktober leverer Lena
Bisgaard oplæg til ny samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH. Oplægget bliver sendt til jer
inden mødet og vil være et punkt på dagsordenen 3. november, hvor vi også får oplæg om KVM.
TAK for et godt bestyrelsesmøde!
Frivilligcenter Hjørring 11. august 2020
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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