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FCHs Generalforsamling  
afholdes torsdag 9. marts kl. 19.00 – 21.00 i Forsamlingsbygningens café  

Næste bestyrelsesmøde i FCH   
Et konstituerende bestyrelsesmøde er planlagt til mandag 20. marts kl. 09.00 – 11.00 

Nye bestyrelsesmedlemmer gives selvfølgelig indflydelse på denne beslutning 
 

 

Onlinemøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse  

fredag 10. marts kl. 10.00 – 11.30 

Dialogmøde mellem SÆH-udvalget og frivillige  
torsdag 20. april kl. 19.00 – 21.00 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 24. januar 2023 

Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring         FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp 

FU: FCHs forretningsudvalg          SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap          

AL: Arbejdernes Landsbank                                   Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH 

Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

 

       

Formanden orienterer 

FCH var lukket mellem jul og nytår, men er som mange andre godt i gang igen. Og Frise har udsendt 

invitation til både årsmøde, generalforsamling og bestyrelseskursus.  

 

FCHs strategiarbejde og prioriteringer  
FCH arbejder med udgangspunkt i den fælles kvalitetsmodel for frivilligcentre: 

https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/frivilligcenter  

Det følgende er referat af bestyrelsesmødet opdelt i kvalitetsmodellens to temaer: 

• Strategisk ledelse og organisering 

• Kvalitet, mangfoldighed og brobygning  

 

Fredag 20. januar udsendte koordinator siden sidst orientering fra 1. november 2022 – 20. januar 2023. 

Orienteringen blev drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens strategiske 

arbejde. Siden sidst orienteringen er et internt arbejdsdokument, men mange emner fra orienteringen 

indgår i dette referat. 

 

 

https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivilligcenter-hjoerring/frivilligcenter
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Strategisk ledelse og organisering  
 

Grundfinansiering og strategi/udviklingsplan 

 Socialstyrelsen har udsendt ny bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Social- og Ældreministeriet: BEK nr. 1412 af 12. oktober 2022, som er videresendt til FCHs 

revisor: BDO. 

Fremover skal frivilligcentre, der modtager grundfinansiering, indsende en toårig strategi/udviklingsplan. 

FCH er blandt de frivilligcentre, som skal indsende i ulige år, og derfor videreføres udviklingsplan 2022 til 

også at gælde i 2023, hvor udviklingsplanen suppleres af et eftersyn af FCH. Første punkt i 2023 bliver ny 

hjemmeside til FCH. De ansatte kigger nærmer på muligheder for nyt design, som drøftes med FU, inden 

der arbejdes mere konkret med overgangen fra den nuværende til ny hjemmeside.  

Socialstyrelsen har godkendt det materiale FCHs indsendte i november 2022 og dermed givet bevilling til 

2023. FCH har endnu ikke modtaget årets første rate af grundfinansieringen.  

Grundfinansiering 2023 fra Hjørring Kommune er indbetalt på FCH konto i januar.  

 

§18-puljen 

I december fik Hjørring Kommune tilbagemelding på §18-bevilling til FCH i 2022 og 25.681 kr. blev sendt 

retur. Det skyldes hovedsagelig, at årets caféarrangementer blev billigere, fordi fire oplægsholdere ikke 

skulle have honorar.  

FCH har fået §18-bevilling til 2023: dialogmøde mellem politikere og frivillige. Samt fest for den sociale 

frivillighed med uddeling af Hjørring Kommunes frivilligpris.  

I Hjørring Kommunes Budget 2023 – 2026 indgår en besparelsen i §18-puljen. SÆH-forvaltningen har 

beskrevet forskellige scenarier, som er sendt i høring. SÆH-udvalget hælder til at anbefale 1A, som 

indeholder en generel reduktion af beløbet. Samt at 1. og 2. tildelingsrunde bliver slået sammen, mens 

julehjælp og frivilligpris fastholdes. Det scenarie vil FCHs bestyrelse også foretrække blandt de beskrevne.   

Besparelsen betyder, at også FCH skal tænke nyt. Frivilligfesten plejer at være den store post i FCHs §18-

ansøgning. Fremover vil det være klogt at begrænse udgifterne til festen og en model kunne være, at der 

inviteres til kaffe, lagkage, uddeling af frivilligprisen samt underholdning og fællessang med Lars Jakobsens 

Trio. I år vil der både være kaffe, lagkage og buffet samt underholdning og oplæg. FU og koordinator har 

fået forskellige forslag, der kan arbejdes videre med. Programmet plejer at være hemmeligt indtil invitation 

sendes ud, og måske skal vi også fastholde denne tradition endnu et år.  

SÆH-forvaltningen fik 2. januar tilsendt FCHs Årsrapport 2022 og Årskalender 2023.  

 

FCHs Årsregnskab 

Første arbejdsdag i det nye år afleverede koordinator bilag: sidste kvartal 2022 plus ledelsesberetning mv. 

til årsregnskab 2022 til BDO. Den 11. januar var FU og koordinator til regnskabsmøde hos BDO, hvorefter 

bestyrelsen og suppleanter fik tilsendt udkast til årsregnskab og revisionsprotokol til kommentering. Begge 

dele blev endelig vedtaget på bestyrelsesmødet 24. januar og underskrives elektronisk af bestyrelsen inden 

dokumenterne sendes til Socialstyrelsen sammen med opsamling på FCHs Udviklingsplan 2022. 

Årsregnskabet offentliggøres på FCHs hjemmeside.  

 

Møder, kurser mv.  

Jette Videnkjær har deltaget i første onlinemøde i Frivilligrådets Landspanel, hvor kommunernes uddeling 

af §18-midler var på programmet.  
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I november deltog koordinator i møde i headspace Hjørrings styregruppe. Og sammen med et 

bestyrelsesmedlem i afslutningen på brobyggerkurset i Aalborg.  

Koordinator har deltaget i sparringsnetværk i Hjørring Kommunes projekt målrettet ensomhed blandt 

ældre. Sparringsgruppen holdt sidste møde medio november, og koordinator har herfra tovholder-

funktionen i gruppen af frivillige, som vil arbejde videre med ensomhed. Det er indtil videre blevet til to 

netværksmøder.  

Koordinator deltager i implementeringsnetværk i Hjørring Kommunes projekt Fritid for Alle. På mødet i 

januar præsenterede ny projektleder resultater samt planer for det sidste projekt-år.  

Koordinator deltager i møder med ledere fra de øvrige nordjyske frivilligcentre: i november 2022 blev 

mødet holdt i Rebild og i januar 2023 i Thisted.  

Koordinator deltog i Hjørring Handels Nytårskur på Rådhuset i januar.  

FCH afholder generalforsamling torsdag 9. marts kl. 19.00 – 21.00. Birthe trækker sig fra bestyrelsen og 

Ole opstiller til en bestyrelsespost. De øvrige på valg: Hanne, Britta og Jette genopstiller. FU og koordinator 

laver invitation til medlemsforeninger, hvorfra der også kan komme kandidater til både bestyrelses- og 

suppleantposter. Samt spørger Lone Olsen fra SÆH-udvalget om hun vil være dirigent.  

FriSe inviterer til bestyrelseskursus: tre deltagere fra hvert frivilligcenter. Første kursusdag er tirsdag 23. 

maj kl. 16.00 – 20.30 i De Frivilliges Hus Aalborg. En hel kursusdag afholdes i Vejle lørdag 19. august og et 

onlinemøde onsdag 4. oktober kl. 16.00 – 19.00. Efter generalforsamlingen tilmelder vi deltagere fra FCH. 

De samme tre personer skal deltage i alle tre kursusarrangementer og tilmeldingen er bindende.  

FCH bestyrelse og SÆH-udvalget mødes online fredag 10. marts kl. 10.00 – 11.30. Her vil bestyrelsen 

foreslår, at der indimellem afholdes fysiske møder, da online og fysiske møder har forskellige kvaliteter. 

Til dialogmødet mellem politikere fra SÆH-udvalget og frivillige torsdag 20. april foreslår bestyrelsen, at 

der gives mere plads end sidste år til formand Claus Mørkbak Højrups orientering om udvalgets arbejde og 

prioriteringer. Et emne til debat med bordene kunne være øget samarbejde mellem hjemmeplejen og 

frivillige. 

FCHs telefonnumre 

FCH har tre telefonnumre, hvoraf det oprindelige hovednummer altid er omstillet til koordinators telefon. 

Koordinator bruger sin telefon både på arbejde og privat, og vil få svært ved at skille alt det private fra. Men 

behøver ikke spekulere mere over det, da bestyrelsen har givet tilladelse til at koordinator tager sit 

telefonnummer med ud privat, når det bliver relevant. Til den tid kan det tredje telefonnummer igen blive 

FCH hovednummer. Om hvornår den tid kommer har ikke været inde i spekulationerne. 

 

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning 
 

Status på emner I TÆNKEBOKSEN:  

• Siden februar 2017 har FCH hver måned afleveret en fortælling fra den frivillige sociale verden, som i 

godt samarbejde med lokal journalist er bragt i de lokalaviser, som husstandsomdeles i Hjørring 

kommune. Fra august 2022 er disse fortællinger sendt til Nordjyske Lokalmedier i Aalborg, og det går 

ikke helt så enkelt, som da de kunne afleveres til en journalist med arbejdsplads i Hjørring. I januar var 

problemet, at fortællingen blev bragt i den forkerte lokalavis. Det er endnu muligt, at den når at 

komme med i den rigtige.  
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• Fælles konference for frivillige på tværs af foreningsområder og lokalområder er igen tilbage og blev 

afholdt på Nordsøen i Hirtshals 5. november 2022. Konference blev annonceret 30. september og i uge 

43 blev tilmeldingsfristen forlænget til 31. oktober, da der stadig var ledige pladser. Ole Valsson og 

koordinator deltog i konferencen og var i godt selskab og hørte interessante oplæg. Men der var ikke 

mange deltagere og ikke sammen engagement og ideudveksling, som første gang konferencen blev 

afholdt. De kommunale frivilligkonsulenter mødes med jævne mellemrum. Måske kan koordinator 

inviteres med et par gange om året, så vi kan koordinere og inspirere hinanden.  

 

• Social Sundhed forlænger ikke bevillingen fra Det Obelske Familiefond til etablering af lokalafdelinger 

nord for Limfjorden: Thisted og Hjørring. Desuden går den ene projektleder på barsel. FCH afventer, 

hvad det kommer til at betyde for arbejdet i Hjørring Kommune, hvor projektet endnu ikke er 

forankret.  

   

• I oktober blev MitID Erhverv rullet ud til 340.000 virksomheder, og snart begyndte foreninger også at 

modtage mail med opfordring til at skifte fra nemID til MitID. Det fik koordinator til at efterspørge det 

”forenings-hjælpeunivers”, som Erhvervsstyrelsen ville udvikle som afløsning for den aftale, der har 

givet foreninger og mindre virksomheder muligheder for at få digital bistand på landets biblioteker. 

Men der er ikke noget ”forenings-hjælpeunivers” i Erhvervsstyrelsen. Heldigvis tilbyder Hjørring 

Bibliotek hjælp-til-selvhjælp, men den direkte adgang til support mangler og er et ekstra bespænd for 

foreninger i overgangen fra nemID til MitID.  

 

• Finanstilsynet har i oktober udsendt ny vejledning angående dokumentationskrav i forbindelse med 

foreningskonto. FCHs medlemsforeninger fik i december nyhedsbrev med oplysning om den nye 

vejledning samt opfordring til at gå i banken for at høre, hvad det kommer til at betyde for 

administration og gebyrer. Desuden er redaktionschef på Nordjyskes Lokalredaktion Hjørring kontaktet 

angående fokus på emnet lokalt.   

…………………………………………………………………………… 

Koordinator har i november holdt oplæg om den sociale frivillighed for et hold voksne elever på SOSU-

skolen. Samt i december deltaget i afslutning på praktikforløb for elever på Grundforløb 1, hvortil eleverne 

havde lavet en lille film, som kom godt omkring de gode oplevelser og forskellige udfordringer i 

praktikforløbet.  

Koordinator er tovholder i netværksgruppen Mennesker hjælper Mennesker: otte frivillige sociale 

foreninger, som i december samarbejdede med Kvickly Hjørring om uddeling af juleposer. Samarbejdet blev 

annonceret i lokalavisen og 22. december kunne handlende i Kvickly donere varer til de juleposer, som blev 

uddelt 23. december til mennesker med tilknytning til de otte foreninger.  

I november blev frivilligfortælling om Børns Voksenvenner leveret til de husstandsomdelte lokalaviser og 

kom på FCHs hjemmeside. I december indeholdt fortællingen en invitation til juleaften på Vrå Højskole. 

Fortællingen i januar bringer en opfordring til at deltage i Sjov Motion og Samvær Løkken. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til at blive et konstituerende møde mandag 20. marts kl. 09.00 – 11.00  

Frivilligcenter Hjørring 24. januar 2023 

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk 


