Frivilligcenter Hjørrings generalforsamling
Mandag 28. marts kl. 19.00 – 21.00 i Caféen i Forsamlingsbygningen

Konstituerende bestyrelsesmøde
Onsdag 6. april kl. 09.00 – 11.00 i Frivilligcenter Hjørring

Samarbejdsmøde
Fredag 4. marts kl. 10.00 – 11.30 mødes SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse online

FriSes årsmøde
Fredag 11. marts afholder FriSe årsmøde i Torvehallerne Vejle

Dialogmøde
Torsdag 21. april kl. 19.00 – 21.00 afholdes dialogmøde mellem SÆH-udvalget og frivillige i
Forsamlingsbygningen, Salen på 1. sal

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

Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2022
Afbud fra Ole Valsson
Forkortelser: FCH: Frivilligcenter Hjørring
FU: FCHs forretningsudvalg
SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap
AL: Arbejdernes Landsbank
Social Sundhed: https://socialsundhed.org/

FriSe: landsorganisation for frivilligcentre og selvhjælp
Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH
Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH

Formanden orienterer
Velkommen i et nyt år, hvor Hjørring Kommune har fået ny borgmester: Søren Smalbro (V) og et nyt
byråd. SÆH-udvalget har fået flere nye medlemmer og Claus Mørkbak Højrup (V) som formand og
Mette Jensen (C) som næstformand. Louise Hvelplund (Ø) er fortsat medlem af SÆH-udvalget og
fortsætter som Byrådets repræsentant i FCHs bestyrelse.
FCHs bestyrelse ser frem til at fortsætte samarbejdet og mødes med det nye SÆH-udvalg online den 4.
marts. Flere foreningsrepræsentanter har allerede skrevet dialogmødet 21. april i kalenderen.
Formanden og de ansatte holdt ”jule-kom-sammen” inden FCH lukkede fra 23. december til 3. januar.
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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
Mandag 17. januar udsendte koordinator siden sidst orientering fra 1. november 2021 til 17. januar
2022. Orienteringen blev drøftet på bestyrelsesmødet og er et væsentligt redskab i bestyrelsens
strategiske arbejde. Og mange emne fra orienteringen indgår i dette referat.
Den 23. november deltog Britta Eckhard og koordinator i møde i Faglig Netværk Nord i De Frivilliges
Hus i Aalborg, hvor både FriSe og Socialstyrelsen gav oplæg om brobygning. Ved den efterfølgende
snak ved bordene mellem bestyrelsesmedlemmer og ansatte i de nordjyske frivilligcentre, fik vi
udvekslet erfaringer og gode ideer. Det er givende at være sammen på tværs af kommuner, og vi
håber FriSe og Socialstyrelsen fortsat vil samles os. I FCH vil vi være opmærksomme på de forskellige
frivilligcenter-organiseringer, og hvilke fordele og ulemper de forskellige frivilligcentre møder.
FCHs Årsrapport 2021 kom på FCHs hjemmeside og blev sendt til SÆH-udvalget inden juleferien. Det
er siden aftalt, at Årsrapporten kommer med på SÆH-udvalgsmøde primo marts, hvor udvalget også
orienteres om frivillighedsområdet generelt.
Regnskab 2021 blev underskrevet på bestyrelsesmødet 19. januar og kan snart sendes til
Socialstyrelsen sammen med december status på udviklingsplan 2021.
FCH har leveret en frivilligfortælling til lokalavisen, som sætter fokus på foreningskonto i
pengeinstitutter. En lokal journalist vil følge op på sagen. Hvis der skal findes gode løsninger, bliver
det nok lokale løsninger.
Den 5. januar fik FCH besøg af Arbejdstilsynet og fik en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.
Snart vil formanden og de ansatte tage den obligatoriske arbejdsmiljødrøftelse og ajourføre de
ansattes funktionsbeskrivelser, som fremover indgår i arbejdsmiljøprocessen. Samt
MedarbejderUdviklingsSamtale. ArbejdsPladsVurderingsskema er udfyldt og giver ikke anledning til
handleplan.
Frivilligcenter Hjørrings generalforsamlingen afholdes mandag 28. marts kl. 19.00 – 21.00.
Lars, Ellen-Margrethe og Jette er på valg og modtager genvalg. Ole er også på valg, men meldte afbud
til bestyrelsesmødet, så herfra kommer en melding senere. FU og koordinator tager sig af den
nærmere planlægning og sender invitation/indkaldelse til generalforsamling til FCHs
medlemsforeninger med mindst 14 dages varsel.
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Fredag 4. marts mødes SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse: et online samarbejdsmøde. Koordinator
har fået forslag til emner med til møde med Lena Bisgaard fra SÆH-forvaltningen, som bliver
mødeleder.
Formand, næstformand og koordinator deltager i FriSes årsmøde fredag 11. marts.

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 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.

Foreningskonference på tværs af foreninger står i TÆNKEBOKSEN, og er et emne, som kommer med
på onlinemøde med SÆH-udvalget 4. marts
………………………………………………………………..
1. november leverede koordinator oplæg om den sociale frivillighed på Ældre Sagens højskoledag i
Idrætscenter Vendsyssel i Vrå. Og 10. og 11. november på Sundhedscenter Hjørrings Seniormesse.
26. november fik elever på Grundforløb 2 på SOSU Nord Hjørring oplæg om den sociale frivillighed. Og
6. december var der opsamling på praktikforløb for elever på Grundforløb 1. Mange elever ønskede
praktik i en børnehave, men undervejs i forløbet skiftede flere retning og sigter nu mod en uddannelse
som social- og sundhedshjælper. Skolens praktiklærer og koordinator mødes i maj for sammen at
drøfte praktikforløb 2022.
Den 18. november var arbejdsgruppen i Social Sundhed Hjørring samlet for første gang. Der er aftalt
et fokusgruppeinterview og et statusmøde 20. januar. Der er endnu ingen frivillige og derfor heller
ikke konkrete tilbud i Hjørring kommune.
I december sendte FCH en case beskrivelse til Aalborg Universitets Projektbørs 7. februar, og vi håber
der er studerende, der vil være med til at sætte fokus på værdierne i den frivillige sociale verden.

Koordinator har indtil videre overtaget koordineringen i netværk af foreninger, der har børn, unge og
familier som målgruppe. På møde 18. januar blev vi bekendt med, at centerchef i headspace Hjørring
er stoppet, og at der kommer ny centerchef fra 1. marts. Hvordan arbejdet herefter fordeles vil vise
sig, men netværket mødes allerede 1. februar, blandt andet for at komme videre med et fælles
filmprojekt.
Koordinator deltager også i netværk målrettet ensomme ældre, hvor Janni Enghave Andersen, ansat i
Hjørring Kommune, er koordinator. Foruden Hjørring Kommune og FCH deltager Ældrerådet, Ældre
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Sagen og Danske Seniorer. Planen er at få et fælles udgangspunkt og herfra være med til at starte
lokale initiativer: invitere ind i lokale fællesskaber.
Projekt Sunde Fællesskaber Hjørring blev ikke som planlagt afsluttet i januar. Det er et
samarbejdsprojekt mellem Indvandrer Kvindecentret i København, Myanmarforening Vendsyssel og
FCH. Et projekt, som tog form lige inden corona for alvor ramte Danmark, og som siden har været
ramt af flere nedlukninger. Corona ændrede også planen for det afsluttede møde lørdag 8. januar,
som nu er udsat til lørdag 5. februar. Der er tilknyttet en frivillige instruktør, som vil forsætte forløbet,
når det formelle projekt stopper.
Næste bestyrelsesmøde holdes i FCH onsdag 6. april kl. 09.00 – 11.00.
Frivilligcenter Hjørring 19. januar 2022
TAK for et godt møde
Mette Jakobsen
____________________________________________________________
Koordinator FCH, tlf. 24 26 40 70. Mail: mette@frivilligcenterhjoerring.dk
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