Næste bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring
Onsdag 3. november kl. 10 – 12

Fest for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris
Frivillig Fredag 24. september kl. 15.00 – 19.00 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå

Grundfinansiering 2022 fra Socialstyrelsen
Senest 27. oktober får bestyrelsen tilsendt materiale angående grundfinansiering 2022
Senest 2. november skal koordinator have eventuelle kommentarer
På bestyrelsesmøde 3. november skal dokumenterne gerne godkendes
15. november er Socialstyrelsens frist for indsendelse af dokumenter

Referat af bestyrelsesmøde 15. september 2021
Britta Eckhardt 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

Formanden orienterer
Hanne bød velkommen til første møde efter sommerferien. Det er dejligt vi igen kan mødes. Dejligt at
FCH igen har normal åbningstid. Og dejligt at se hvordan mange foreninger, som har holdt ”coronapause” er kommet godt i gang igen.
Godt 300 frivillige er tilmeldt festen Frivillig Fredag 24. september Vi glæder os til at være i godt
selskab og sammen feste for den sociale frivillighed.

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
Fredag inden bestyrelsesmødet udsendte koordinator siden sidst orientering fra 15. juni til 10.
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september. Orienteringen blev drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens
strategiske arbejde. Og mange emne fra orienteringen indgår i dette referat.
Under budgetopfølgning gennemgik bestyrelsen FCHs regnskab for første halvår 2021 (BDO leverer
kvartalsstatus). Samt FU og koordinators forslag til Budget 2022, som sammen med øvrige
dokumenter skal indsendes til Socialstyrelsen senest 15. november. Begge dele blev godkendt.
FCHs bankskifte er godt landet i AL med konto til drift, hensættelser og MasterCard.
Næstformand Lars Jakobsen og koordinator har begge B-autorisation, så alle betalinger og overførsler
fremover godkendes af to personer. Undtagen når der betales med MasterCard, og derfor er det
aftalt, at der max må stå 5.000 kr. på kortkontoen.
Bankkonto særligt til mindre foreninger er stadig et stort problem både økonomisk og administrativt.
En arbejdsgruppe nedsat af Finans Danmark præsenterede 24. juni bud på løsninger, men med Finans
Danmark for bordenden bliver det vist ikke til så meget mere i denne omgang.
Formanden afholdt medarbejdersamtale 2. juli, hvor der også blev samlet op på første halvår 2021
inden de ansatte gik på fire ugers sommerferie.
3. august var der for første gang i meget lang tid almindelig åbningstid i FCH og heldigvis er det fortsat
lige siden: tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00.
18. august blev både afstands- og kvadratmeterkrav ophævet i Forsamlingsbygningen.
FCH er godt med i forhold til årets udviklingsplan.
Inden bestyrelsesmødet havde FU og koordinator udsendt FriSes selvevalueringsskema, som viser, at
FCH også gør det godt indenfor alle områder i kvalitetsmodellen. Men der er altid mulighed for
udvikling, og emner til næste års udviklingsplan indenfor strategisk ledelse og organisering er:
•
•

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

Med udgangspunkt i drøftelser på bestyrelsesmødet, udarbejder FU og koordinator nu forslag til en
samlet strategiplan med udviklingsplan 2022 og opsamling på udviklingsplan 2021, som skal
udsendes til bestyrelsen senest 27. oktober. Eventuelle kommentarer bedes meddelt koordinator
senest 2. november. På bestyrelsesmøde 3. november skal dokumenterne gerne godkendes. Den 15.
november er Socialstyrelsens frist for indsendelse af materiale angående grundfinansiering 2022.
I TÆNKEBOKSEN drøftede bestyrelsen hvorvidt der er udsigt til ny fælles frivilligkonference for alle
frivillige på tværs af foreningsområdet. Vi kan godt udelukke efteråret, men Louise Hvelplund
undersøger mulighederne for en konference i foråret 2022.
Social Sundhed fik afslag fra §18-genåbningspuljen. Helle Laursen repræsenterer Hjørring Kommune i
samarbejdet, og er inviteret til møde 22. september med repræsentanter fra Social Sundhed og FCH.
Vi håber der på det møde findes en god vej videre.
Janni Enghave Andersen er ansat i Hjørring Kommunes indsats målrettet ensomme ældre. Kan FCH
bidrage i den indsats, gør vi det gerne.
Frivilligcenter Vesterbro søgte i juni bevilling til at udbrede Projekt Handlekraft, hvor unge fra
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gymnasiet går sammen i frivilliggrupper, som tilknyttes en frivillig forening: fællesfrivillighed.
FCH blev spurgt om deltagelse og efter drøftelse i FU og positiv tilkendegivelse fra Hjørring
Gymnasiums bestyrelse takkede vi ja. Men efterfølgende blev det besluttet i Frivilligcenter Vesterbro,
at de ti frivilligcentre, der kunne komme med i projektet, skal bruge bevillingen til én ansættelse af
lokal projektkoordinator i frivilligcentret: der er projektmidler til ti timer, mens det lokale frivilligcenter
selv skal finansiere de sidste fem timer. Den model er svær at tilpasse FCH, og derfor sluttede det med
et nej tak til deltagelse.
Koordinator var mødeleder på online netværksmøde for ledere i nordjyske frivilligcentre 24. juni. Og
måtte deltage online i mødet i Frivilligcenter Rebild 20. august på grund af forkølelse. To gode møder,
hvor blandt andet fælles faglig udvikling blev drøftet. Koordinator har i øvrigt foreslået FriSe og landets
frivilligcenterledere, at Socialstyrelsen inddrages i den fælles faglige udvikling.
1. september kom forslag til ny civilsamfundsstrategi, hvor det blandt andet foreslås at afsætte 30
mio. kr. til forsøg med lokale partnerskaber: https://frivilligraadet.dk/civilsamfundsstrategi
Kommer dette forslag med i den endelige udgave vil FCH gøre en indsats for at Hjørring Kommune
bliver blandt de fem kommuner, som kan deltage.
I den nuværende udgave af civilsamfundsstrategien er der i øvrigt et godt foto, som sekretæren har
taget af Poul og Peter på rickshawtur i Hjørring.

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.
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.

Sommerby Hjørring bød hen over sommeren på mange gode aktiviteter i gågaden, og frivillige sociale
foreninger var et fint indslag hver tirsdag i syv uger. På evalueringsmøde 7. september var alle tilfredse
med deltagelsen og flere foreninger er klar til at være med igen, hvis der bliver et Sommerby Hjørring
2022.
Sunde Fællesskaber Hjørring er et lokalt projekt i samarbejde med Indvandrer Kvindecentret
København, som har til formål at styrke etniske kvinders inddragelse i sunde fællesskaber. Efter en
hård ”corona-medfart” kunne forløbet starte 24. juli og koordinator mødtes efterfølgende med
formanden for Myanmarforeningen for at lave opsamling. Der skal efter hver samling sendes
aktivitetsrapport til København. Og det er også sket efter møder 7. august, 15. august og 4. september
25. august var knap 50 frivillige samlet til temamødet Gnist, Gejst og Livsglæde, som FCH og
Forsamlingsbygningen fik mulighed for at invitere til ved ”corona-omlægning” af §18-midler
26. august deltog syv ledere/koordinatorer i netværksmøde for besøgstjenester i Hjørring kommune,
som koordinator inviterer til en gang om året. I år kunne de blandt andet møde den person, som 15.
august blev ansat i Hjørring Kommune i indsats, som skal række ud til ensomme ældre.

3

Koordinator deltog i RAV-samarbejdsmøde i juni. I arbejdsgruppemøde i Vores Sunde Hverdag i
august. Og deltog for første gang i et fysisk morgenmøde i Hjørring Handel i september.
Lokalaviserne har i juni, juli og august bragt frivilligfortælling om henholdsvis Kræftens Bekæmpelse,
frivillige på Ældrecenter Bålhøj og om Dansk Folkehjælp.
Sekretæren har lavet film til facebook: fra FCHs generalforsamling med TAK til frivillige fra de sociale
foreninger, som gør en god forskel for mange mennesker og lokalsamfund i Hjørring kommune.
Risskov Mediehus har tilbudt FCH at lave 2 minutters færdigredigeret film til hjemmeside, sociale
medier mv. Gratis for FCH, da betalingen findes via sponsorater. FCH foreslår, at tilbuddet gives videre
til netværksgruppen af foreninger, der har tilbud målrettet børn, unge og familier. Netværksgruppen
var meget synlig i forbindelse med Sommerby Hjørring, hvilket kan gøre det nemmere at finde
sponsorater. Synligheden øges også ved at inddrage flere foreninger.
Efter bestyrelsesmødet har koordinator aftalt med repræsentant fra Risskov Mediehus, at tilbuddet
gives videre til foreninger på netværksmøde 21. september.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH onsdag 3. november kl. 10.00 – 12.00.
Vi afslutter mødet med frokost.
Frivilligcenter Hjørring 15. september 2021
TAK for et godt møde
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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