Aftalte bestyrelsesmøder i Frivilligcenter Hjørring 2019
torsdag 23. maj kl. 9 – 11
onsdag 4. september kl. 9 – 11
torsdag 14. november kl. 9 – 11
Desuden afholdes sommerfest for den sociale frivillighed fredag 14. juni kl. 15 – 19
og ”Frivillig-Fredag-arrangement” lørdag 28. september kl. 10 – 14

Forkortelser:
FCH: Frivilligcenter Hjørring
FU: Forretningsudvalg
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap
RAV: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel. Projekt målrettet yngre demente
FriSe: Landsorganisation for Frivilligcentre og Selvhjælp
CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende viden- og kursuscenter
Gurli: Gurli Kirkedal, tovholder Frivillighedens Huse
Regina: Regina Dejgaard, afdelingsleder og FCHs kontaktperson i SÆH-forvaltningen
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH

Referat af bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 13. marts 2019
Afbud fra Ole Valsson og Birthe Andersen, som inden mødet havde kommenteret dagsorden

Hanne Jensens orientering
Det er ikke så længe siden vi sidst var samlet til generalforsamling, så der er ikke meget nyt at
fortælle. Men noget vigtigt: Socialstyrelsens pulje til grundfinansiering 2019 er åbnet. Igen i år kan vi
max søge 350.000 kr. FCH søger om tilskud til koordinators løn.

Konstituering
Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var på valg og blev genvalgt på FCHs
generalforsamling. På det konstituerende møde blev det besluttet, at Hanne Jensen
fortsætter som bestyrelsens formand og Lars Jakobsen som næstformand. At Birthe
Andersen fortsat er medlem af forretningsudvalget, hvor foruden Birthe også formanden og
næstformanden er medlem. Altså ingen ændringer og vi kan fortsætte det gode samarbejde
om solid drift og kvalitetsudvikling i FCH.
Bestyrelsens forretningsorden og referat af FCHs generalforsamling
Begge dele var sendt ud sammen med dagsorden til mødet, og blev godkendt og underskrevet på
mødet. Forretningsorden efter mindre rettelser. Den imødekommer nu revisors anbefaling til øget
bilagskontrol. Birthe underskriver, når hun kommer til møde i FCH 19. marts.
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Økonomisk status
Ingen overraskelser i økonomisk status pr. marts 2019.

Koordinators siden sidst orientering
Sammen med dagsorden til bestyrelsesmøde, sender koordinator en skriftlig siden-sidst-orientering,
som giver indblik i dagligdagen i FCH. I gennemgangen på mødet var vi blandt andet omkring
projektet RAV, hvorfra vi kan hente erfaring i forhold til at styrke samarbejdet mellem ansatte og
frivillige om inkluderende fællesskaber.

Opfølgning på FCHs strategi
Rød tekst er opgaver, som skal løses inden næste bestyrelsesmøde

Strategisk ledelse og organisering
På årets generalforsamling var tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg og alle blev
genvalgt. Så bestyrelsen, som har vedtaget dette års strategi, er samme bestyrelse, som fører den ud
i virkeligheden.
Alle medlemsforeninger fik sammen med invitation til generalforsamlingen FCHs Årsrapport 2018,
Årsregnskab 2018 og Budget 2019. På generalforsamlingen gav formanden en mundtlig årsberetning
og koordinator indsigt i FCHs strategi 2019. Desuden er det besluttet at offentliggøre følgende på
FCHs hjemmeside: referat af bestyrelsesmøder fra og med januar 2019. Årsregnskab og budget samt
årsrapporter fra og med 2017.
Bestyrelsesformanden har afholdt medarbejderudviklingssamtale og arbejdsmiljødrøftelse. Inden
samtalerne udfyldte de to ansatte arbejdstilsynets APV-skema til kontoransatte, som viste at der ikke
er problemer med arbejdsmiljøet. Skulle der opstå noget i løbet af året holder de to ansatte
ugentlige koordineringsmøder og kan altid kontakte bestyrelsesformanden, hvis der er behov for det.
Det er tid til at ajourføre funktionsbeskrivelser. Bestyrelsesformanden og de to ansatte har opgaven.
Vi skal have tjek på overgangen mellem eksisterende og ny ferielov. Næstformanden og koordinator
har opgaven.
Næstformanden og koordinator har deltaget i FriSes årsmøde 8. marts, hvor den endelige
kvalitetsmodel for frivilligcentre blev fremlagt. FCHs høringssvar blev heller ikke i anden omgang
inddraget. Ærgerligt synes vi selvfølgelig, men det ødelægger ikke glæden ved, at vi nu har den
endelige kvalitetsmodel og dermed et fast udgangspunkt for det videre arbejde. Vi glæder os til at
deltage i Socialstyrelsens og FriSes læringsnetværk og kvalitetsudviklingen.
FCHs bestyrelse underskrev dette års strategi og årsregnskab 2018 i januar måned, så begge dele er
klar til ansøgning til Socialstyrelsen om grundfinansiering 2019. Øvrige dokumenter er også klar.
Ansøgningsfristen er 4. april og formand og koordinator sender ansøgningen i god tid inden fristens
udløb.
Vi vil blandt andet følge udviklingen indenfor det frivillige felt gennem Altinget: Civilsamfund. Frise
kan tilbyde et fællesabonnement på 1.500 kr. årligt, hvis mindst 20 medlemmer er interesseret.
Tilbuddet blev sendt ud 21. februar og 20 har ikke meldt sig. Frise vil rykke for flere i næste
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Nyhedsbrev. FCH afventer endnu en måned, men hvis ikke der midt april er samlet 20 medlemmer til
et fælles abonnement, tegner FCH selv årsabonnement.

Kvalitet, mangfoldighed og brobygning
Lørdag 12. januar afholdt Hjørring Kommune for første gang et stort arrangement for frivillige,
ildsjæle og idemagere. Gurli og koordinator var inddraget i planlægningen, deltog begge to i
sessioner på dagen samt i evalueringsmøde, hvor der var enighed om, at det var et super
arrangement med god inspiration og mulighed for at mødes på tværs af foreninger og lokalområder.
Det vil være godt, hvis der fremover kan afholdes et lignende arrangement én gang årligt, og
tovholder i Plan & Udvikling arbejder videre med muligheder. Emnet har også været med på møde
mellem Gurli, Regina og koordinator, hvor vi sammen drøftede, hvordan det frivillige sociale felt kan
bidrage til samarbejdet på tværs.
Fredag 18. januar deltog bestyrelsens næstformand og koordinator i konference om sundhed på
tværs. Arrangør var Hjørring Kommunes koordinationsudvalg, som er sammensat af repræsentanter
fra alle udvalg under Hjørring Byråd for at fremme samarbejdet om sundhed på tværs af
forvaltningsområder. Her var blandt andet oplæg om ABC-modellen, som også var et emne på FriSes
årsmøde: måske et redskab, som kan styrke samarbejdet på tværs.
FCH deltog ikke i Socialstyrelsens og FriSes konference om ny kvalitetsmodel 31. januar, fordi vi i
Hjørring har en fast aftale om dialogmøde mellem politikere fra SÆH-udvalget, ansatte i
forvaltningen og frivillige indenfor det sociale felt den sidste torsdag i januar: 31. januar i 2019.
Politikere, direktør og chefer fra SÆH-forvaltningen samt frivillige fra den sociale verden: i alt 78
deltog i dette års dialogmøde. En god fælles start på et nyt år, hvor mange af os forhåbentlig mødes i
forskellige sammenhæng og i godt samarbejde. Dialogmødet blev holdt i Forsamlingsbygningen og i
godt samarbejde med Gurli. Per Møller, formand for SÆH-udvalget gav indblik i udvalgets
prioriteringer og ønsker til den frivillige sociale verden. Udviklingskonsulent i Hjørring Kommunes
Plan & Udvikling gav indblik i arbejdet med landdistriksudvikling og hvordan ”silotænkningen” fortsat
sætter sit præg på strategier og handlinger. Lidt mere nysgerrighed og interessere i, hvad der foregår
udenfor vores eget område, kan åbne nye muligheder!
Vendelboposten har i år bragt to frivilligfortællinger samt koordinators indlæg om frivillighedens
kvaliteter og det gode samarbejde på tværs.

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.
Koordinator er begyndt at indsamle erfaringer med samarbejde mellem ansatte og frivillige om
inkluderende fællesskaber særligt målrettet ensomme ældre. Indtil nu er det blevet til to
møder/samtaler om emnet.
Koordinator var til møde i RAVs referencegruppe 20. februar og et nyt møde er aftalt i maj. Også
dette projekt leverer erfaringer, som vil være brugbare i aftale om et pilotprojekt målrettet
ensomme ældre.
Erfaringer fra andre områder kan også bringes i spil. På generalforsamlingen var samarbejdet mellem
kommune og frivillige foreninger om uddeling af julehjælp et emne, som koordinator fik til opgave at
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undersøge nærmere. Opgaven er delt med Regina, som undersøger hvem der koordinerer i det
kommunale system. Koordinator leverer status til næste bestyrelsesmøde.

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.
Frivillighedens Huse og FCH har sammen inviteret til informationsmøde/kursus om foreningers brug
af digital postkasse. Et fyraftensmøde mandag 4. februar med 17 deltagere. Koordinator fik
kontaktoplysninger til otte deltagere, som bliver kontaktet omkring 1. april for at få belyst, hvorvidt
den nye viden om postkassens muligheder er omsat i handling. Opsamlingen drøftes på næste
bestyrelsesmøde.
Koordinator kan henvise til ansat på Hjørring Bibliotek, som kan løse de fleste problemer angående
foreningers NemID og adgang til den digitale postkasse.
Koordinator har sammen med flere foreninger ansøgt CFSA om kopikurset: Forstå jeres målgrupper
og få styr på foreningens kommunikation. Afventer skriftligt tilsagn, hvorefter koordinator arbejder
videre med denne opgave.

Aftalte bestyrelsesmøder i 2019
Torsdag 23. maj kl. 9 – 11
Onsdag 4. september kl. 9 – 11
Torsdag 14. november kl. 9 – 11
Øvrige møder kan selvfølgelig aftales.
Faste punkter på mødets dagsorden:
•
•
•
•
•
•

Formanden orienterer
Budgetopfølgning
Frivilligkoordinators siden-sidst-orientering
Opfølgning på Frivilligcenter Hjørrings prioriteringer og mål
Næste bestyrelsesmøde
Eventuelt

Eventuelt
Orientering fra FriSes årsmøde. Særligt emnerne ny kvalitetsmodel for frivilligcentre, ABC-modellen
og Frise-bestyrelsens strategi for at få flere selvhjælpsgrupper blandt FriSes medlemmer blev drøftet.

TAK for et godt møde!
Mette Jakobsen, koordinator
Frivilligcenter Hjørring 14. marts 2019
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