På bestyrelsesmøde 14. november aftalte vi følgende:
Torsdag 28. november kl. 08.30
Bestyrelsens formand, næstformand og koordinator mødes med FCHs revisor hos BDO for at
drøfte regnskab 2019 og budget 2020. Samt aftale om hjælp til overgang til ny ferielov.

Mandag 16. december og onsdag 18. december
Senest 16. december kl. 14 får I forslag til årsrapport pr. mail. Eventuelle kommentarer skal
afleveres til koordinator senest 18. december kl. 10. Denne korte læse og svarfrist fordi Årsrapport
2019 og Årskalender 2020 skal sendes til Lena Bisgaard i SÆH-forvaltningen inden juleferien.

Fredag 17. januar kl. 09.30 – 11.30
Bestyrelsesmøde i FCH, hvor regnskabet skal underskrives. I får regnskabet pr. mail først i januar,
så eventuelle ændringer kan skrives ind i regnskabet inden bestyrelsesmødet.

Torsdag 30. januar kl. 19.00 – 21.00
Dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget og den frivillige sociale verden om
Det Gode Samarbejde. Salen i Forsamlingsbygningen er reserveret.

Torsdag 5. marts kl. 18.30 – 21.00
FCHs generalforsamling afholdes 5. marts og planlægges på bestyrelsesmødet 17. januar.
Caféen i Forsamlingsbygningen er reserveret.

Referat af bestyrelsesmøde 14. november 2019
Afbud fra Birthe Andersen og Ole Valsson
Forkortelser:
FCH: Frivilligcenter Hjørring
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap

FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH
CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Formandens orientering
FCH har fået henvendelse fra Aalborg Universitet angående projektsamarbejde med studerende fra februar
2020. Vi springer over denne gang, da tidspunktet ikke passer ind i vores arbejdsprogram. Vi kunne beskrive
en ny projektide: oplæg til samarbejde, men det har FCH simpelthen ikke ressourcer til.
Sekretariatet for Det Centrale Handicapråd og Frivilligrådet er flyttet til Brovst og inviterer til reception 21.
november. På samme dato og tidspunkt er der officiel åbning af headspace i Hjørring, så derfor deltager
FCH ikke, men hilser sekretariatet velkommen i Vendsyssel.

Koordinators siden-sidst-orientering
En skriftlig orientering sendes ud sammen med dagsorden til bestyrelsesmødet. På mødet drøftede vi det
evigt tilbagevendende problem med svigt i elektroniske løsninger, men siden sidst har der heldigvis kun
været problemer i småtingsafdelingen, som vi ved fælles hjælp og lidt ekstra arbejde har løst.
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John Hansen er konstitueret som leder i Frivilligcenter Frederikshavn, og han har været på besøg i FCH.
Desuden vil bestyrelsen gerne mødes med FCHs bestyrelsen og det er aftalt med John, at han kommer med
forslag til mødetidspunkter. Når vi kommer dertil, får både FCHs bestyrelse og suppleanter en invitation til
møde.
Headspace Hjørring har inviteret til reception 21. november og koordinator deltager med en hilsen fra FCH.
Under eventuelt drøftede vi ideer til oplæg/underholdning til næste års sommerfest for frivilligheden.
Ideer nævnes ikke her, fordi vi først offentliggør valget, når der inviteres til sommerfest. Men det kan godt
afsløres, at koordinator stadig modtager gode ideer.

Opfølgning på FCHs strategi
Sort tekst er de opgaver, som er løst siden sidste bestyrelsesmøde.
Rød tekst er opgaver, som der fortsat arbejdes med.

Strategisk ledelse og organisering
Bestyrelsens næstformand og koordinator deltog i møde i Fagligt Netværk Nordjylland 6. november. Her
fortalte FriSes sekretariatsleder, at det er FriSe, der har initieret evaluering af landets frivilligcentre udsendt
april 2016, kvalitetsmodel for frivilligcentre vedtaget marts 2019 og forslag til selvevaluering udsendt op til
mødet 6. november. At disse initiativer ikke hænger sammen med FRIG: Socialstyrelsens pulje til
grundfinansiering af frivilligcentre. Men at der kan være sammenfald og FriSe i forhold til selvevalueringen
vil tilstræbe en koordinering. I drøftelsen af FriSes forslag til selvevaluering blev det tydeligt, at der er store
forskelle frivilligcentrene imellem, hvilket FriSe også tager hensyn til. Vi kan forvente at få materiale til
selvevaluering først i det nye år. Desuden arbejder FriSe for at landets frivilligcentre kommer på
finansloven. Kommer grundfinansiering af landets frivilligcentre på finansloven, kan vi forvente ny
ansøgningsprocedure fra 2021. I 2020 vil der være cirka samme ansøgningsprocedure som i 2019.
FCHs bestyrelse ser med tilfredshed på arbejdet med årets strategiplan. Det er endnu en ny arbejdsform,
og måske kan vi finde en ny form for siden-sidst-orientering og opfølgning på FCHs strategi. Ligesom det
materiale FriSe udsender til selvevaluering kan give anledning til at ændre i det skema vi hidtil har brugt til
registrering af aktiviteter mv. Men indtil vi kommer så langt, fortsætter vi som hidtil. Ligesom der er emner
i dette års strategiplan vi arbejder videre med næste år.
Ny strategiplan 2020 – 2024 blev vedtaget og underskrevet på bestyrelsesmødet 14. november 2019.
Der er aftalt møde med revisor 28. november, og den overordnede tidsplan for Regnskab 2019 og Budget
2020 er lagt. Ligeledes for Årsrapport 2019 og næste års generalforsamling.
Jyske Bank skærper kontrollen, hæver gebyrer og pålægger indestående på FCHs konti negativ rente. Og
krav til revision betyder dette års udgift til revisor bliver mere en budgetteret. Bestyrelsen vil imødekomme
de øgede krav til kontrol og administration, men samtidig drøfte relevansen med de relevante parter.
Måske er det også tid til at drøfte frivillige sociale foreningers betingelser generelt. Frivillige sociale
foreninger skal i flere forskellige sammenhænge bruge CVR. Og med CVR følger bankkonto, som omfatter
kontrol, gebyrer og negativ rente. Måske er det tid til at finde en bundgrænse, fradragsmuligheder og
andre løsninger, så udgifter og administrative krav står mål med foreningens ressourcer.
FCHs økonomisk status pr. 1. november er fin i forhold til budgettet. Men forude venter en indbetaling til
feriefond og øgede bankudgifter. Og fordi BDO indtil nu har indbetalt skat af løn hver den 10. i måneden i
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stedet for den sidste dag i måneden, vil der i november måned være en ekstra indbetaling. Så slipper FCH til
gengæld for at skulle betale renter til SKAT på grund af den for sene indbetaling. Opmærksomhed på
økonomien er nødvendig og emnet er skrevet ind i næste års strategiplan.
To bestyrelsesmedlemmer og koordinator deltog i temamøde om FNs Verdensmål afholdt af Sager der
Samler og FriSe 10. oktober i Aarhus. Arbejde med FNs verdensmål er skrevet ind i FCHs nye strategiplan.
Koordinator deltog i netværksmøde for ledere/koordinatorer i frivilligcentre i de nordjyske frivilligcentre 12.
oktober i Thisted. Dette samarbejde prioriteres også i det kommende år.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
En ajourført Social Vejviser blev udgivet i både en elektronisk version og papirudgave i september.
Følgende frivilligfortællinger har været i lokalaviserne:
25. september: Home-Start Familiehjælp
2. oktober: Red Barnet
16. oktober: Kom Videre Mand

Foreningsmarked og bedste-FAKTOR 28. september
SkagaFM udsendte indslag om Foreningsmarked og bedste-FAKTOR: et i august og et i september.
Frivilligfortællinger var udstillet på Det Råde Bånd på Hjørring Bibliotek i sidste uge i september, hvor også
Foreningsmarked blev annonceret i lokalavisen. 28. september var der musik i gågaden foran
Forsamlingsbygningen, foreningsmarked og god forplejning i caféen og sang i salen.
Dette års foreningsmarked var pænt besøgt, men kun 17 foreninger havde stand, og vurderingen er, at det
er tid til at holde en pause med foreningsmarked. Næste års Frivillig-Fredag-arrangement skal være
anderledes. Vi går i tænkeboks og lytter til ideer fra foreninger og samarbejdsparter. Der kan være et
udviklingspotentiale i bedste-FAKTOR. Arrangementet 28. september sluttede med en fin og velbesøgt
koncert, men med kun 20 tilmeldinger til bedste-FAKTOR-øvningen, skal der også her tænkes nyt.

Hjørring Kommunes konference for frivillige og ildsjæle
4. oktober var koordinator inviteret til møde om konference for frivillige og ildsjæle afholdt i samarbejde på
tværs af forvaltninger og foreningsområderne: kultur, fritid, idræt og det sociale. Hjørring Kommune ønsker
af afholde en årlig konference i januar, som samler på tværs og inspirerer og motiverer frivillige og ildsjæle.
FCH prioriterer deltagelse i dette samarbejde og vil foreslå frivillige sociale foreninger, SÆH-udvalget og forvaltningen, at vores dialogmøde, som hidtil har været afholdt sidste torsdag i januar, fra 2021 flyttes til
sidste torsdag i april.
Dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget og frivillige sociale foreninger
Program for dialogmødet 2020 blev godkendt på bestyrelsesmødet og sendes nu til Lena Bisgaard og
behandling i SÆH-udvalget. Mødet holdes sidste torsdag i januar i 2020. Emnet er det gode samarbejde.
Lars Skov Henriksen fra Aalborg Universitet og Anni Melgaard, koordinator i Home-Start Familiekontakt er
oplægsholdere.
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Samarbejde mellem ansatte og frivillige om inkluderende fællesskaber
Årets mål er at samle mindst tre parter, som vil indgå i et forpligtende samarbejde om inkluderende
fællesskaber særlig målrettet ensomme ældre.
Ældre Sagen og Danske Seniorer Hjørring har tilkendegivet interesse i et samarbejdsprojekt.
Der er sket en del ændringer indenfor Ældre Hjælper Ældre, som skal inddrages i overvejelser i forbindelse
med et samarbejdsprojekt. Flere lokalafdelinger er lukket og andre forventer en endelige afklaring omkring
nytår.
SÆH-udvalget har vedtaget ny Værdighedspolitik. Som led i finanslovsaftalen for 2019 skal kommuners
værdighedspolitik senest med udgangen af december 2019 beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje
understøtter bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. I Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022
er punktet ”bekæmpelse af ensomhed” tilføjet. Og det er tilføjet, at der skal skabes mulighed for, at
borgere kan deltage i aktiviteter: f.eks. i aktivitetstilbud i fællesskab med andre ældre. Ligesom der vil være
fokus på at forebygge og opspore ensomhed i kontakten med borgeren: f.eks. ved forebyggende
hjemmebesøg. Samt at se værdien i at samarbejde med frivillige.
Koordinator skal arbejdere videre med, hvorvidt Værdighedspolitikken kan blive udgangspunkt for et
samarbejde mellem ansatte og frivillige om inkluderende fællesskaber særlig for ensomme ældre.

Øvrige væsentlige samarbejdsrelationer
Samarbejde mellem SOSU-Skolen, frivillige foreninger og FCH om praktikforløb
4. september startede 25 elever fra SOSU-Skolens Grundforløb 1 i praktik 16 forskellige steder.
Elever og praktiksteder samles til opsamling/afslutning på SOSU-Skolen mandag 25. november. Igen i år
skal koordinator sammen med de to praktiklærere samle eleverne vurdering af praktikforløbet og
praktikstederne ønsker til næste års forløb. Også dette tiltag arbejdes der videre med næste år.

Kom-Videre-Mand
En lokal foreningsformand har været på gruppelederkursus i Vejle 5. og 6. oktober.
”Henvisning” til Kom Videre Mand Hjørring er aftalt med 3F Skagerak og flyers er uddelt til LO´s økonomiske
rådgivning, biblioteker, Jobcenter og lægehuse. Desuden er tilbuddet annonceret i lokalavisen med en
frivilligfortælling. Samt på FCHs hjemmeside og har fået egen Facebookside.
Et forløb for 8 mænd startede 6. november.
Nu skal der arbejdes på at få flere frivillige gruppeledere og forankring af tilbuddet i en lokal forening, som
vil tilbyde Kom Videre Mand forløb fremover.

RAV: Rådgivnings- og aktivitetscenter Vendsyssel målrettet yngre mennesker med demens
Alzheimerforeningens ansøgning om en forlængelse af projektet er ikke imødekommet, og sidste møde i
referencegruppen blev holdt i oktober. Projektperioden slutter pr. nytår. Få aktiviteter vil fortsat foregå i
samarbejde mellem de tre projektkommuner: Læsø, Frederikshavn og Hjørring. Mens flere aktiviteter efter
nytår vil foregå i de enkelte kommuner afhængig af de lokale politiske beslutninger og vilkår. FCHs
koordinator vil fortsat stå til rådighed som sparringspart.
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Foreningsservice og digitale løsninger
Årets mål er at flere foreninger er begyndt at bruge deres digitale postkasse og FCH har fået større indsigt i,
hvor de væsentlige udfordringer er.
Årets mål er nået. Og IT-projektet kom godt i gang uden en ”akutpulje”, så den ide er ikke aktuel at arbejde
videre med.
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med §18-ansøgningsfristen 15. oktober igen var problemer med det
elektroniske ansøgningsskema, ligesom andre elektroniske løsninger heller ikke fungerer optimalt. At det er
konstateret, at problemer opstår med jævne mellemrum. Og aftalt, at når det er relevant, gør FCH
opmærksom på problemet, hvor der er mulighed for at forbedre noget. Og så må vi i øvrigt hjælpe
hinanden med at overkomme problemerne.

TAK for et godt møde!
Frivilligcenter Hjørring 15. november 2019
Mette Jakobsen, tlf. 24 26 40 70
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