Kommende bestyrelsesmøder i FCH
Fredag 16. september kl. 09.00 – 11.00
Fredag 7. oktober kl. 09.00 – 11.00

Temamøde om ensomhed
Planlagt til onsdag 21. september kl. 15.00 – 18.00

March mod ensomhed
Slutter i Hjørring lørdag 24. september kl. 17 og går videre søndag 25. september kl. 8

Fest for den sociale frivillighed
Frivillig Fredag 30. september kl. 15.00 – 19.00 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå

Seniormesse
Planlagt til torsdag 6. oktober kl. 10.00 – 15.30, hvor FCH vil have stand

Referat af bestyrelsesmøde 13. juni 2022
Afbud: Ellen-Margrethe Pagter og Ole Valsson
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

Formanden orienterer
I referat fra SÆH-udvalgsmøde 7. juni kunne vi læse, at FCH er i reduktionskataloget til budget 2023 –
2026. Den årlige bevilling fra Socialstyrelsen på 350.000 kr. er betinget af støtte fra Hjørring
Kommune, så hvis Kommunen trækker støtten til FCH, betyder det en lukning. Hermed mister
Forsamlingsbygningen 90.000 kr. i årlig huslejeindtægt, og de beløb FCH hjælper foreninger med at
søge i puljer og fonde vil mangle i det lokale foreningsliv. Desuden vil FCHs foreningsservice,
koordinering, kurser, temamøder, rekruttering af frivillige og deltagelse i samarbejde om udvikling
indenfor det frivillige sociale område forsvinde. Vi håber det går anderledes!

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 bestyrelsesmøde opdelt i kvalitetsmodellens to temaer:
•
•

Strategisk ledelse og organisering
Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
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Strategisk ledelse og organisering
Fredag 10 juni udsendte koordinator siden sidst orientering fra 5. april – 10. juni 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.
FU får hver måned en kommenteret bankudskrift. Hvert kvartal afleveres bilag til BDO, som
udarbejder kvartalsoversigt. Årets første kvartalsregnskab blev gennemgået på bestyrelsesmøde 4.
april. Til FCHs økonomiske status pr. 13. juni var der igen bemærkninger. Men orientering om, at FCH
har fået ny kontaktperson i BDO og er tildelt en sikker side på BDO Global. Og mere generelt i forhold
til FCHs økonomi, vil vi vurdere mulighed for at spare på revisorudgiften.
Koordinator indgår i Hjørring Kommunes implementeringsnetværk i Projekt Fritidspas: et tilbud til
børn og unge op til 18 år om deltagelse i foreningslivet. På møde i foråret blev pjece om tilbuddet
debatteret og når vi samles efter sommerferien, forventes fire fritidsvejledere at været ansat og kan
præsenteres.
Koordinator har deltaget i FriSes onlinemøde om Socialkompasset. Samt Socialstyrelsens møde om
pulje til ”lokale partnerskaber”: en udløber af ny civilsamfundsstrategi. FCH følger udviklingen i begge
projekter.
FCHs bestyrelsesformand og koordinator er tilmeldt møde om frivilligcentrenes grundfinansiering i De
Frivilliges Hus i Aalborg 20. juni.
Koordinator og et bestyrelsesmedlem er tilmeldt ”brobyggeruddannelsen”: to weekendkurser i august
og september.
Både koordinator og FCHs bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har fået evalueringsrapporten
”Frivilligcentre i Danmark 2021”. Rapporten er også på FCHs hjemmeside.
En ajourført udgave af Social Vejviser kom på FCHs hjemmeside i maj.
FCH har mulighed for at få brugsretten til infoskærm i Forsamlingsbygningens café, men ved endnu for
lidt om betingelser til at kunne træffe endelig beslutning.

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.

Status på emner I TÆNKEBOKSEN:
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•

Fælles konference for frivillige på tværs af foreningsområder og lokalområder. I SÆH-udvalgets
opsamling på onlinemødet med FCHs bestyrelse 4. marts fremgår det, at en ny konference er
under overvejelse. Hvad der herefter er sket, vil Louise Hvelplund spørge til.

•

Social Sundhed har endnu ikke slået rod i Hjørring kommune, men vi håber der sker noget efter
sommerferien, hvor projektlederen vil arbejde med rekruttering af brobyggere på de relevante
uddannelsesinstitutioner i Hjørring.

•

MitID. Det var annonceret, at nemID blev afviklet med udgangen af juni, men det er udsat til
efteråret, blandt andet fordi MitID endnu ikke har en fuldt udviklet forenings- og
virksomhedsløsning. Aftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og
Erhvervsstyrelsen, som har forpligtet biblioteker landet over til at hjælpe foreninger og mindre
virksomheder med digitale løsninger er ikke fornyet. Biblioteket tilbyder hjælp-til-selvhjælp, men
har ikke længere den direkte adgang til support. Det forlyder, at Erhvervsstyrelsen arbejder på et
hjælpeunivers til foreninger. Vi håber det snart bliver en realitet og bliver godt, for hellere ikke
indenfor det digitale område er det blevet nemmere at være en lille frivillig forening. Hvilket
koordinator også bemærkede i mail til Kulturministeriets Meld benspænd for din forening:
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/meld-benspaend-for-din-forening-til-kulturministeriet Fristen
udløber 15. juni og det bliver spændende at se Ministeriets opfølgning på meldinger fra
foreninger.
………………………………………………………………..

Hver måned afleverer koordinator en fortælling fra den frivillige sociale verden, som bringes i de
lokalaviser, der husstandsomdeles i Hjørring kommune. Formålet er at synliggøre kvaliteter og tilbud i
den frivillige sociale verden. Samt at gøre det nemmere at finde ind i frivillige sociale fællesskaber. I
april var fortællingen om Den Gratis Advokatvagt, i maj om Et ben foran – forening for amputerede og
deres pårørende i Nordjylland og i juni om Vrensted efterløns- og pensionistforening. Alle
frivilligfortællinger kan læses på FCHs hjemmeside:
https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller
15. april var der sidste ansøgningsfrist til Hjørring Kommunes pulje til frivillige sociale indsatser: §18puljen. Flere foreninger fik hjælp til at skrive ansøgning i FCH. Og i løber af foråret fik foreninger også
hjælp til andre ansøgninger: særligt til Velux Fonden, som på møde i Hjørring i marts præsenterede
indsatsområdet: Aktive ældre

Dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget og frivillige indenfor det sociale felt blev afholdt 21.
april kl. 19 – 21. De 59 deltagere var fordelt ved mindre borde, hvor politikere var bordformænd og
som afslutning på mødet gav bordets svar på de spørgsmål, som var uddelt. Der var mange gode
snakke ved bordene og FCHs bestyrelse foreslår SÆH-udvalget, at samme mødeform gentages næste
år. Dog med den ændring, at SÆH-udvalgsformanden foruden tid til velkomst får 10 minutter til at
præsentere udvalgets prioriteringer indenfor det frivillige sociale område. Samt at mødetidspunktet
permanent rykkes fra januar til april, hvor vi skal være opmærksomme på ikke at komme for tæt på
påsken.
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2. maj var 19 samlet til kursus: værktøjskassen til bestyrelsesmedlemmer i mindre foreninger. Og 18
maj deltog 16 i kurset: når fællesspisning er meget mere end mad. Begge kurser er lokale kurser, hvor
Center for Frivilligt Socialt Arbejde betaler den underviser, som kommer til Hjørring, hvis vi i Hjørring
kan samle mindst 15 deltagere og vil stå for det praktiske. Begge kurser blev afviklet i godt samarbejde
mellem Frivillighedens Huse og FCH, og det sidstnævnte indgår i indsatsen om at række ud til
ensomme ældre.
Sunde Fællesskaber Hjørring fik besøg fra København, da projektperioden blev afsluttet lørdag 14.
maj. Kvinderne fra Myanmar vil fortsat mødes en gang om måneden og ni kvinder har aftale om
træning i LOOP.
Da koordinator i februar blev tovholder i netværket Mennesker hjælper Mennesker, var en af
opgaverne at få lavet film om de otte foreninger, som indgår i netværket. Da sponsorstøtten var på
plads, blev der snart lavet drejebog. Første planlagte filmdag måtte udsættes på grund af regnvejr.
Heldigvis skinnede solen 31. maj, hvor filmholdet kom til Hjørring og 9. juni fik netværket første udkast
til film om Mennesker hjælper Mennesker.
March mod ensomhed vil efter planen ankomme til Hjørring lørdag 24. september omkring kl. 17 og
gå videre mod Brønderslev søndag 25. september kl. 8. Patrick Cakirli rettede i april henvendelse til
Hjørring Kommune. Det fandt koordinator ud af, da FriSe rettede henvendelse til FCH om hjælp til
Patrick Cakirli. Koordinator har rettet henvendelse til headspace, som var vært, da March mod
ensomhed var i Hjørring sidste år. Forhåbentlig er der også snart en vært ved marchens besøg i
Hjørring i år.

Mange glæder sig til fest for den sociale frivillighed fredag 30. september kl. 15.00 – 19.00.
Programmet fra sidste år genbruges. Lars Jakobsens Trio og Anja Lovén har bekræftet, at de har
aftalen i kalenderen og Hallen i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå er booket.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH fredag 16. september kl. 09.00 – 11.00.
Frivilligcenter Hjørring 13. juni 2022
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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