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 Næste bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Hjørring 
Tirsdag 2. marts kl. 09 – 11. Måske et onlinemøde? 

Salen i Forsamlingsbygningen er reserveret 
 

FriSes generalforsamling og årsmøde 

Generalforsamling afholdes online lørdag 20. marts kl. 11 – 13  

Om muligt opfordrer FriSe til, at bestyrelsesmedlemmer og ansatte samles lokalt, for 

sammen at deltage i onlinemødet. Denne dag inviterer FriSe også på online oplæg med 

Maria Steno, som er forfatter til bogen Lokal Lobbyisme kl. 09.00 – 10.30 

FriSes årsmøde 19. marts er aflyst. FriSe håber at kunne afholde temamøde i efteråret  

 

Dialogmøde mellem SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse  
Vi har foreslået fredag 9. april kl. 10.00 – 11.30 

Måske i Forsamlingsbygningen? Måske et online møde? 

 

Fest for den sociale frivillighed med uddeling af frivilligpris 
Fredag 24. september kl. 15 – 19 i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå 

Festen vil også i årene fremover blive afholdt sidste fredag i september: Frivillig Fredag 

 

Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2021 
Ole Valsson og Gunvor Sunesen deltog ikke 

  

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

FU: FCHs forretningsudvalg          Koordinator: Mette Jakobsen, koordinator FCH 

SÆH: Sundhed, Ældre og Handicap         Sekretær: Jesper Bom Poulsen, sekretær i FCH 

CFSA: Center for Frivilligt Socialt Arbejde          

 

Formandens orientering 
Hanne bød velkommen til bestyrelsens første online møde. Vi foretrækker det fysiske møde, men kan se 

mange muligheder i onlinemøder som supplement til de fysiske møder. Og så længe vi ikke kan mødes 

fysisk, er det godt onlinemuligheden er der. Det blev desværre uden Gunvor, som ikke kunne komme på 

nettet. Og Ole, som måtte melde afbud.  

Gunvor er blevet formand i sin boligforening, og genopstiller derfor ikke som suppleant til FCHs bestyrelse. 

Hun er heldigvis med indtil FCHs generalforsamling, og måske kan vi på næste bestyrelsesmøde finde 

forslag til afløser. Birthe taler også om at trække sig. Det må vi også drøfte på næste bestyrelsesmøde.  

FCH har fået ”grundfinansiering” og §18-bevilling fra Hjørring Kommune. Der er endnu ingen melding fra 

Socialstyrelsen. 
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Lovforslag: B 101 er forslag til folketingsbeslutning om at undtage mindre foreninger fra 

hvidvaskningsregler og persondataforordningen. Håber det resulterer i bedre betingelser både 

administrativt og økonomisk for mindre foreninger.  

 

Strategisk ledelse og organisering  
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 

Lokalt socialt beredskab blev kort drøftet, da FU, Louise Hvelplund, Lena Bisgaard og koordinator holdt 

onlinemøde om samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH i november. Der var enighed om, at 

emnet tages op igen, når corona restriktioner lempes og vi igen kan mødes. Det skal være en proces, hvor 

også frivillige foreninger inddrages.  

CFSAs tilbud om webinarer fra januar til vinterferien er annonceret på FCHs facebook. Flere gode tilbud, 

men vi glæder os til det igen bliver muligt at søge lokalt kursus og mødes et sted i Hjørring kommune.  

Årets første frivilligfortælling var i lokalaviserne 6. januar. Inger Vinther fortalte om Den Lille Butik på 

Plejecenter Vesterlund i Hjørring.  

Sunde Fællesskaber 

Inden corona nedlukningen i foråret 2020 havde repræsentant fra Myanmarforeningen og koordinator 

aftalt møde med Louise Kjær fra Indvandrer Kvindecenter i København om projekt Sunde Fællesskaber. 

Mødet kunne holdes medio september, og partnerskabsaftale om forløb i Hjørring blev underskrevet 3. 

november. De lokale aktiviteter skulle starte 5. december, men blev udsat til 6. februar Og er nu udsat til 3. 

april. Studerende fra Aalborg Universitet har som led i praktikforløb i FCH været inddraget i Sunde 

Fællesskaber og vil fortsætte i dette forløb selv om praktikperioden formelt sluttede medio december 

2020.  

Et netværksmøde for foreninger med børn og unge som målgruppe skulle holdes i FCH 9. november 2020 

men er fortsat udsat. FCH vil foreslå det bliver et onlinemøde, også for at høre foreningsrepræsentanters 

ideer til, hvordan onlinemuligheder fremover kan være med til at styrke netværket.  

 

Strategisk ledelse og organisering 

Bestyrelsesmødet 19. januar var FCHs første online bestyrelsesmøde. En prioritering i FCHs 2021-

udviklingsplan er at styrke bestyrelsens og koordinators strategiske evner og arbejde. Her skal vi blandt 

andet have fokus på onlinemuligheder. FCH håber der tilbydes flere gode webinarer om onlinemuligheder. 

Som bygger på erfaringer, reelle muligheder og begrænsninger. Og sigter på udvikling af konkrete 

foreningsaktiviteter: at styrke netværk, udvikle tryghedsopkald, nå ud til ensomme …… Vi vil gerne have 

præsenteret muligheder, som fungerer i praksis og kan udvikles i et tempo tilpasset vores evner og behov. 

Spændende, hvordan det udvikler sig i løbet af året! 

Koordinators siden sidst orientering fra 2. november 2020 til 15. januar 2021 blev drøftet på 

bestyrelsesmødet og flere emner indgår i dette referat.  

https://www.frivilligcenterhjoerring.dk/images/Kvalitetsmodel_marts_2019.pdf
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FCH var lukket mellem jul og nytår. Åbnede igen mandag 4. januar, men har indtil videre ikke normal 
åbningstid. Alle henvendelser skal starte pr. telefon eller mail. Er der behov, er det muligt at aftale møde. 
Koordinator arbejder både på kontoret og hjemmefra. Sekretæren arbejder hjemme.  
 
Bestyrelsesformand og koordinator skrev ledelsesberetning til revisor i december, som koordinator 
uploadede til MIT BDO sammen med øvrige dokumenter, som revisor skulle bruge til FCHs årsregnskab 
2020. Den 11. januar holdt FU og koordinator onlinemøde med revisor, hvorefter bestyrelsen og 
suppleanter fik årsregnskabet til kommentering. Koordinator sendte 19. januar bankudskrifter til revisor, 
hvorefter hun sendte det endelige regnskab til bestyrelsen, som underskriver med NemID.  
 
Ny samarbejdsaftale mellem Hjørring Kommune og FCH blev underskrevet i december og er gældende fra 
1. januar 2021 – 31. december 2024. 
 
Koordinator har underskrevet aftale om FCHs medlemskab af Hjørring Handel, som er gældende fra 1. 
januar 2021. Blev allerede i december budt velkommen i Hjørring Handels facebookgruppe. 
 
RAV var i to år et fælles udviklingsprojekt: Rådgivnings- og Aktivitetscenter Vendsyssel målrettet yngre 
demente i kommunerne Hjørring, Frederikshavn og Læsø. Nu er det mere opdelt i lokale aktiviteter, men 
koordinator deltager stadig i en tværkommunal referencegruppe, som holdt årets første møde 15. januar.  
 
Det er blevet en tradition, at politikere fra SÆH-udvalget og frivillige samles til dialogmøde sidste torsdag i 
januar. Men også denne tradition har corona forstyrret. Først blev dialogmødet udsat til foråret. Nu foreslår 
FCH et møde kun for SÆH-udvalget og FCHs bestyrelse fredag 9. april. Måske et onlinemøde, men indtil 
videre håber vi det kan blive et fysisk møde i Forsamlingsbygningen. Forslaget behandles på SÆH-udvalgets 
møde 3. februar, hvor også FCHs årsrapport 2020 er på dagsordenen.  
 
FCHs generalforsamling var et punkt på bestyrelsesmødets dagsorden. Vi blev hurtigt enige om at udsætte 
planlægningen til næste bestyrelsesmøde.  
 
Planlægningen af FCHs 10-års jubilæum får også lov at vente. Men sekretæren kan begynde at producere 
små film med frivillige. Desuden har FU og koordinator sendt oplæg til Projekt Børs på Aalborg Universitet 
3. februar, hvor vi forhåbentlig møder studerende, som vil tænke med - særligt indenfor onlinemuligheder.  
 
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag 2. marts kl. 09 – 11. På dagsordenen er blandt andet FCHs 
generalforsamling og 10-års jubilæum. Salen i Forsamlingsbygningen er reserveret, så vi kan holde møde 
med god afstand imellem os og god plads omkring os. Hvis altså Forsamlingsbygningen til den tid er åben 
for foreninger. Ellers bliver det igen et onlinemøde.  
 

 

Frivilligcenter Hjørring 19. januar 2021 

TAK for jeres bidrag til et godt onlinemøde       

Mette Jakobsen 

____________________________________________________________ 

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


