Næste bestyrelsesmøde i FCH
Onsdag 2. november kl. 09.00 – 11.00

Temamøde om ensomhed
Onsdag 21. september kl. 15.00 – 18.00 i Forsamlingsbygningen i Hjørring

March mod ensomhed
Fra Frederikshavn til Hjørring lørdag 24. september. Fra Hjørring til Brønderslev søndag 25.
september. Marchen starter begge dage kl. 8

Fest for den sociale frivillighed
Frivillig Fredag 30. september kl. 15.00 – 19.00 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå

Seniormesse
Torsdag 6. oktober kl. 10.00 – 15.30 i Hallen Park Vendia

Integrationsrådets Kulturdag
Lørdag 8. oktober kl. 12.00 – 16.00 i Hallen Park Vendia

Aftaler i 2023
Onlinemøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse fredag 10. marts kl. 10 – 11.30
Dialogmøde mellem SÆH-udvalget og frivillige torsdag 20. april kl. 19.00 – 21.00

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2022
Jette Videnkjær, Ellen-Margrethe Pagter og Louise Hvelplund deltog ikke i mødet
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

Formanden orienterer
FU og koordinator havde forberedt FCHs nye strategi- og udviklingsplan til bestyrelsesmødet 16.
september, da der kom melding fra Socialstyrelsen om ny bekendtgørelse for grundfinansiering og dermed
nye betingelser for indsendelse af materiale til Socialstyrelsen.
Fremover skal alle frivilligcentre indsende 2-årige strategiplaner, og kun indsende strategiplaner hver andet
år. Cirka 30 frivilligcentre skal indsende strategiplaner i lige år og den anden halvdel i ulige år. FCH er blandt
de frivilligcentre, som skal indsende i ulige år. Derfor bliver vores eksisterende strategiplan forlænget til
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også at gælde 2023. Og derfor blev der ikke præsenteret et forslag til ny strategi- og udviklingsplan 2023 på
mødet 16. september.
Byrådet afslutter budgetprocessen 12. oktober, hvorefter det endelige Budget 2023 – 2026 foreligger.

FCHs strategiarbejde og prioriteringer i 2022
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

Strategisk ledelse og organisering
Onsdag 14. september udsendte koordinator siden sidst orientering fra 13. juni – 14. september 2022.
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.
Økonomi
FU får hver måned en kommenteret bankudskrift og halvårsregnskabet blev gennemgået på
bestyrelsesmødet 16. september. De overenskomst aftalte lønstigninger pr. 1. oktober blev godkendt.
Bankudgiften stiger også. Fremover skal FCH betale 0,35 % i negativ rente af indestående på begge konti. Vi
har også fået prisliste med gebyrer gældende fra 1. november 2022, men her synes ikke væsentlige
ændringer for FCH.
Møder og konference
Bestyrelsesformanden og koordinator har deltaget i møde med Frise og de øvrige nordjyske frivilligcentre
20. juni i Aalborg, hvor evaluering af frivilligcentre samt konkrete muligheder og problemstillinger blev
drøftet. Koordinator har deltaget i møde med ledere af de nordjyske frivilligcentre i Aalborg 17. juni og et
onlinemøde 2. september. Samt i Hjørring Handels medlemsmøde 1. september.
21. juni deltog et bestyrelsesmedlem og koordinator i Hjørring Kommunes konference: hvordan står det til
med sundheden i Hjørring kommune? Der skal arbejdes med forbedringer, og flere pegede på gode
fællesskaber som en del af løsningen. Hjørring Kommunes ny sundhedspolitik forventes vedtaget inden
nytår.
FCH var lukket fire uger i juli. Inden da mødtes bestyrelsesformanden og de ansatte til en opsamling på
første halvår, hvor Byrådet blandt andet har sat gang i budgetprocessen og FCH i reduktionskataloget. Den
endelige afgørelse kommer med Byrådets 2. behandling af budgettet 12. oktober.
I august sendte FCHs bestyrelse brev til SÆH-udvalget angående FCHs samarbejde med Hjørring Kommune
og det frivillige foreningsliv. Der blev også taget hul på planlægningen af den fælles fest for den sociale
frivillighed, som afholdes Frivillig Fredag 30. september.
Koordinator indgår i Hjørring Kommunes implementeringsnetværk i Projekt Fritidspas: et tilbud til børn og
unge op til 18 år om deltagelse i foreningslivet. På møde i august blev de fire nyansatte fritidsvejledere
præsenteret.
FCH har indstillet Jette Videnkjær, formand Dansk Folkehjælp Hjørring og Carsten Hjerresen, formand
Foreningen Jordforbindelsen som henholdsvis medlem og suppleant i Frivilligrådets landspanel.
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Et bestyrelsesmedlem og koordinator har deltaget i første weekendkursus i brobygning. Det næste kursus
er 17. og 18. september, hvorefter der skal arbejdes mere konkret med et eller flere lokale
brobygningsarrangementer.

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, 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 i samarbejde med forskellige parter.

•

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.

Status på emner I TÆNKEBOKSEN:
•

FCH har siden februar 2017, i godt samarbejde med journalist Birgit Eriksen, hver måned leveret en
frivilligfortælling til de husstandsomdelte lokalaviser i Hjørring kommune. Da Birgit Eriksen har fået
nyt job, skal fortællinger fremover sendes til Aalborg: Nordjyske Lokalmedier. Emnet er sat i
TÆNKEBOKSEN, fordi der altid er grund til at have opmærksomhed på nye samarbejdsrelationer.

•

Fælles konference for frivillige på tværs af foreningsområder og lokalområder. I SÆH-udvalgets
opsamling på onlinemødet med FCHs bestyrelse 4. marts fremgår det, at en ny konference er under
overvejelse. Da Louise Hvelplund ikke deltog i bestyrelsesmødet, fik vi ikke status på konferencen.

•

Social Sundhed har endnu ikke slået rod i Hjørring kommune, men kort efter bestyrelsesmødet fik
koordinator en invitation til infomøde om brobygning på UCN Hjørring onsdag 21. september kl. 16.30
– 17.30. Invitationen er delt med SOSU Skolen.

•

MitID. Det var annonceret, at nemID blev afviklet med udgangen af juni 2022. Senere blev det udsat til
efteråret, og i september udsat til 30. juni 2023. Vi afventer endnu en foreningsløsning, og en
rådgivning til foreninger, som kan afløse den aftale mellem Slots- og Kulturstyrelsen,
Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, som forpligtede biblioteker landet over til at hjælpe
foreninger og mindre virksomheder med digitale løsninger. Det er længe siden den aftale blev lukket,
og siden da har biblioteker tilbudt hjælp-til-selvhjælp, fordi de ikke længere har den direkte adgang til
support. I foråret 2022 var meldingen, at Erhvervsstyrelsen arbejder på et hjælpeunivers til foreninger.
En henvendelse til Erhvervsstyrelsen medio september 2022 gav oplysning om, at der endnu ikke er en
MitID løsning til virksomheder og foreninger, men den kommer. Og med den kommer der måske også
et hjælpeunivers til foreninger.

•

Kulturministeriet gav foreninger mulighed for at indberette problemer på Meld benspænd for din
forening: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/meld-benspaend-for-din-forening-til-kulturministeriet
Fristen udløb 15. juni 2022 og vi kan forvente, at ministeren i uge 38 giver en generel opsamling på
kortlægningen. Koordinator har talt med en fuldmægtig i Ministeriet om både centrale og lokale
løsninger, og har tilkendegivet, at FCH gerne bidrager i indsatsen for at forbedre de lokale
foreningsbetingelser.
3

Hver måned afleverer koordinator en fortælling fra den frivillige sociale verden, som bringes i de
lokalaviser, der husstandsomdeles i Hjørring kommune. Formålet er at synliggøre kvaliteter og tilbud i den
frivillige sociale verden. Samt at gøre det nemmere at finde ind i frivillige sociale fællesskaber.
I juli var fortællingen om Fiskekrogen i Hirtshals, i august om Aktivitetsklubben Tornby og september om
March mod Ensomhed. Alle frivilligfortællinger kan læses på FCHs hjemmeside:
https://frivilligcenterhjoerring.dk/frivillige/frivillige-fortaeller
Film om netværket mennesker hjælper mennesker blev færdig inden sommerferien og delt på foreningers
hjemmesider og facebook. I september blev filmen vist på Hjørring Kommunes interne infoskærme og
lokalkanal: HjørringAntenneSelskab. Netværket mødes fortsat og et emne på næste møde er næste års
fælles aktivitet. Om muligt foregår mødet i Kvickly Hjørring, som måske inddrages i samarbejdet.
March mod Ensomhed i Hjørring kommune bliver i år koordineret af headspace og FCH, som fik opgaven
lidt sent. Fordi marchen foregår i en periode, hvor FCH har flere andre arrangementer, er der begrænsede
ressourcer. Meddelelse om marchen er sendt til lokalavisen og repræsentant i Hjørring Kommune, som
deler meddelelsen med relevante kolleger. Desuden bidrager nogle medlemsforeninger i planlægningen og
andre har fået orientering med opfordring til at deltage, når marchen går i Hjørring kommune 24. og 25.
september.
12. september deltog koordinator i opstartsmøde på praktikforløb for 10 elever på SOSO Skolens
Grundforløb 1, som i løbet af praktikperioden gives indsigt i både arbejdspladskultur og den frivillige sociale
verden. Der er aftalt opsamling på praktikforløbet 5. december.
Foreninger er begyndt at efterspørge hjælp til §18-ansøgninger, hvor næste ansøgningsfrist er 15. oktober.
Tre foreninger har fået hjælp til ansøgninger til henholdsvis Nordea og Velux Fonden. Koordinator har
deltaget i onlinemøde om Velliv Foreningens bidrag til civilsamfundet.
Mange glæder sig til fest for den sociale frivillighed, og der er 359 tilmeldinger til de max 400 pladser og en
sidste tilmeldingsfrist 20. september. Programmet fra sidste år genbruges. Lars Jakobsens Trio underholder
og inviterer til fællessang. Anja Lovén holder oplæg om Afrikas Heksebørn. Der er aftalt koordineringsmøde
med Alex Rasmussen i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, hvor festen afholdes Frivillig Fredag 30. september.
Eventuelt
Sidste år fik Jette og Ole Valsson frivilligprisen, og den nyhed nåede også til København. En filmdokumentarist herfra er snart færdig med optagelser til dokumentarfilm om Tværkulturel Hirtshals. Vi
glæder os meget til at se filmen, og Ole giver en melding, når han ved, hvor og hvornår den bliver vist.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH onsdag 2. november kl. 09.00 – 11.00
Frivilligcenter Hjørring 16. september 2022
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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