FCHs næste bestyrelsesmøde
torsdag 17. juni kl. 09.00 – 11.00
Vi håber det kan afholdes i mødelokale 2 i Forsamlingsbygningen

Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling
Afholdes i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå tirsdag 1. juni kl. 16.30 – 18.30

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

Referat af bestyrelsesmøde 29. april 2021
Hanne Jensen og Ole Valsson måtte melde afbud
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

Formandens orientering
Formanden måtte melde afbud, men under punktet kunne Louise fortælle, at Patrick Cakirli marcherer
mod ensomhed, og det vil han ikke gøre alene. Faktisk er konceptet, at han kun vil gå, når han har selskab.
Han er indenfor Hjørring kommunes grænser 25. september, hvor han forhåbentlig kommer godt videre i
godt selskab med lokale mennesker.
Næstformanden orienterede om FriSe generalforsamling lørdag 20. marts, hvor Lars, Britta og koordinator
deltog. Et stort onlinemøde med knap 200 deltagere, som teknisk fungerede fint og bød på godt indhold. Et
oplæg om lokal lobbyisme i et valgår gav gode råd til, hvordan vi kan styrke frivillighedens synlighed i
forhold til det politiske niveau. At vi skal tænke i alliancer og være meget konkrete. Og huske at
embedsmændene er ansat og har nogenlunde fast arbejdstid, men politikere altid har travlt, fordi der hele
tiden er mennesker, som gerne vil i kontakt med dem.
Det gav anledning til en god drøftelse af samspillet mellem det frivillige sociale felt og politikere. Af
samspillet politikere imellem og på tværs af politiske udvalg. Samt samspillet i og på tværs af forvaltninger.
Meget går allerede godt, men noget kan også blive bedre. Vi går i tænkeboks, så vi på næste
bestyrelsesmøde kan drøfte hvordan FCH kan være med til at styrke synlighed og samspil.
Konkret i forhold til efterårets kommunalvalg kan foreninger deltage i valgmøder og bringe den sociale
frivillighed ind i debatten. Og hente god inspiration i Bedre Psykiatri, som er vel forberedt med oversigt
over lokalpolitikere, indsigt i lokale forhold og tal/eksempler på hvad der fungerer og hvad der skal blive
bedre. Desuden vil foreningen holde ”kaffemøder” med udvalgte politikere.
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FCHs koordinator vil sammen med journalist drøfte muligheder for at styrke synligheden af det frivillige
sociale felt i den politiske debat i lokalaviserne op til kommunalvalget.

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:
•
•

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Strategisk ledelse og organisering

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Vores Sunde Hverdag er et forskningsprojekt med lokale indsatser i Hjørring kommune, hvor der særligt
sættes fokus på unges sundhed og trivsel på tværs af sektorer og foreninger. Koordinator deltog i marts i
arbejdsgruppemøde, men måtte desværre melde afbud til møde i ”den store gruppe” 28. april. Projektet er
fortsat i udviklings- og afklaringsfasen, men flere håber konkrete aktiviteter tager form i august.
I marts deltog koordinator i netværksmøde for foreninger med børn og unge som målgruppe. På mødet
deltog Hjørring Handels aktivitetschef Rikke Ejsenhardt, som særligt fortalte om ”Sommerby Hjørring
2021”, hvor Hjørring Handel med støtte fra Hjørring Kommune skaber aktiviteter i Hjørring Midtby.
Formålet er at tiltrække turister og borgere til Hjørring Midtby for at handle, men også for at få gode
oplevelser. For frivillige foreninger er det en god mulighed for at komme i kontakt med mange mennesker.
Næste møde i planlægningsgruppen er 4. maj.
9. april blev der afholdt online dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse. Et rigtig godt møde,
og efter bestyrelsesmødet 29. april sendte FCH følgende hilsen til SÆH-udvalget:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
TAK for et godt online dialogmøde fredag 9. april
I Frivilligcenter Hjørring fik vi meget med videre!
• Det er tankevækkende, hvor meget vi kan nå omkring på halvanden time,
• hvor meget det betyder, at vi får indsigt i hinandens opgaver, viden og muligheder,
• hvor mange fælles ønsker og mål vi har.
Vi glæder os til det igen er muligt at invitere SÆH-udvalget og frivillige til dialogmøde sidste torsdag i
januar. Men fremover vil vi også gerne holde mindst et årligt møde mellem SÆH-udvalget og Frivilligcenter
Hjørrings bestyrelse. Af hensyn til jeres tid, må det gerne være et onlinemøde, men I er også velkomne til at
besøge os i Forsamlingsbygningen.
At vi mødes oftere, kan gøre os endnu bedre til at inddrage hinanden og sammen række ud til for eksempel
sårbare unge og ensomme ældre. På udvalgsmøde 14. april vedtog I udmøntning af ensomhedspuljen, og vi
glæder os til at blive inddraget i det konkrete arbejde. Ligesom vi gerne vil være med til at styrke
samarbejdet generelt om indsatser målrettet udsatte mennesker.
Vi vil også gerne sige TAK for de gode rammer I giver den sociale frivillighed i Hjørring kommune. Vi
bidrager til at rammerne udfyldes til gavn og glæde for både frivillige, foreninger og borgere. Og hører altid
gerne fra jer, hvis I har ønsker og ideer til Frivilligcenter Hjørrings indsats.
De bedste hilsner Frivilligcenter Hjørrings bestyrelse og koordinator
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Frivilligfortælling til lokalaviserne i marts var en måske-frivillig-fortælling om Anna, som går på efterløn.
Aprilfortællingen gav indblik i Foreningen Jordforbindelsens udendørs aktiviteter.
Da ”maj-frivillig-fortæller” skulle findes, gav det koordinator anledning til at kontakte områdeleder for
ældrecentrene for at høre, hvorvidt der er åbnet for frivillige aktiviteter på centrene. Det gav grønt lys
herfra til at kontakte lederne på Hjørring Kommunes ældrecentre for at tale om ”genåbning” af
frivilligheden.
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. Lokalt planlægges forløbet af
formanden for Myanmarforeningen, en sundhedskonsulent og koordinator, og corona har den ene gang
efter den anden udsat aktiviteter. Nu er det aftalt, at kvinderne inviteres til møde lørdag 27. juli og om
muligt afvikles, afregnes og afrapporteres projektet inden nytår.

Strategisk ledelse og organisering
Koordinator udsendte 27. april siden sidst orientering fra 1. marts til 27. april. Orienteringen blev drøftet
på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i opfølgning på FCHs strategiplan og årets prioriteringer.
Overordnet kan siges, at FCH er godt med i forhold til de planer der indgår i strategi- og udviklingsplan.
FCH er fortsat åben, men uden åbningstid. Alle henvendelser starter pr. telefon eller mail og de fleste
klares pr. telefon. Sekretæren arbejder hjemme. Koordinator arbejder både på kontoret og hjemme.
Forsamlingsbygningens café er åben, men huset er fortsat lukket for foreninger.
Sekretær og koordinator har holdt tre feriedage i marts. Koordinator holder ”fredagsferie” i maj og juni:
betaler selv i alt 8 fridage. På den anden side af sommerferien håber vi at være tilbage i en mere normal
hverdag.
En prioritering i FCHs udviklingsplan er at styrke det strategiske arbejde. Et element heri er onlinemøder,
som både bestyrelsen og FU ser som et godt redskab, når vi for eksempel skal have en hurtig drøftelse af et
enkelt emne eller mødes med travle mennesker. Og både online bestyrelsesmøder og FU møder fungerer,
dog med begrænsninger, som vi er opmærksomme på.
Til FCHs økonomiske status pr. 29. april skal særligt bemærkes, at Socialstyrelsen fra medio marts er
begyndt at indbetale FCHs grundfinansiering. At det er aftalt, at FCH betaler husleje til Hjørring Kommune
én gang årligt, for at undgå at betale renter af de penge. Desuden blev det besluttet på bestyrelsesmødet,
at FCH flytter bank og koordinator tager fat på opgaven sammen med rådgiver i Arbejdernes Landsbank
Hjørring primo maj. Samt at FU og koordinator kan forhandle fleksjob på få timer i FCH: som skal styrke
FCHs IT-kompetencer og den elektroniske synlighed indenfor en økonomisk ramme, som kan rummes i
budgettet.
En prioritering i FCHs udviklingsplan er at styrke synliggørelsen af FCH og de mange frivillige sociale
foreninger og tilbud. På møde med FU og koordinator præsenterede sekretæren i april to forslag til korte
film til facebook om lokale frivillige sociale aktiviteter, og fik gode råd til det videre arbejde. Koordinator
leverer hver måned en fortælling til lokalaviserne. Koordinator har desuden deltaget i to onlinemøder i
Hjørring Handel og vurderer, at ”Sommerby Hjørring 2021” er en god mulighed for at synliggøre frivillige
foreninger. Samt at der kan være potentiale til at synliggøre Forsamlingsbygningen som foreningshus.
Selvfølgelig i samarbejde med Gurli Kirkedal, tovholder i Frivillighedens Huse.
FCH afholder generalforsamling 1. juni i Idrætscenter Vendsyssel
Primo maj udsender koordinator indkaldelse til alle medlemsforeninger. Generalforsamlingen annonceres
også på FCHs hjemmeside. Bestyrelsesmedlemmer Hanne Jensen, Birthe Andersen og Britta Eckhardt er på
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valg på generalforsamlingen og genopstiller. Suppleanter er på valg hvert år. Ole Valsson genopstiller, mens
Gunvor Sunesen stopper, da hun er blevet formand i en anden bestyrelse. Jette Videnkjær opstiller til en
suppleantpost, og i indkaldelsen til generalforsamling orienteres om betingelser for at opstille til både
bestyrelse og suppleantposter. FU og koordinator har opgaven med planlægning og afvikling af
generalforsamlingen. Tiden er ikke til at fejre FCHs 10 års jubilæum med stor fest, men vi afslutter
generalforsamlingen med en let anretning.
Næste bestyrelsesmøde holdes torsdag 17. juni kl. 09.00 – 11.00
Mødelokale 2 i Forsamlingsbygningen er booket og vi håber huset til den tid er åbnet for foreningsaktiviteter
Foruden de faste emner på dagsordenen, har vi følgende punkter:
• Bestyrelsens konstituering og forretningsorden
• Tænkeboksen: vores konkrete ideer til, hvordan vi kan være med til at styrke synlighed og samspil på
tværs af politik, forvaltning og det frivillige sociale felt
Frivilligcenter Hjørring 29. april 2021
TAK for et godt møde
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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