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Medlemsundersøgelse af Frivilligcenter Hillerød 2014 

Medlemsundersøgelsen er udsendt til foreninger og grupper, der er medlem af Frivilligcenter Hillerød. I alt 

er undersøgelsen udsendt til 119 medlemmer. De blev  opfordret til at undersøgelsen blev udfyldt af én 

person i foreningen, gerne den person der har overblik over foreningens arbejde og samarbejdet med 

frivilligcentret, f.eks. bestyrelsesformand, tovholder, aktivitetsleder eller lign.  

Undersøgelsen er udsendt 2. december 2014, og der blev givet 17 dage til at bevare undersøgelsen.  

I alt har 45 personer besvaret undersøgelsen. Det giver en svarprocent på 38.  

 

Formål med undersøgelsen 

I Frivilligcenter Hillerød vil vi gerne gøre vores tilbud og aktiviteter så relevante og brugbare som muligt for 

medlemmer og brugere. Derfor ønsker vi at få vores medlemsforeningernes og – gruppers feedback på 

frivilligcentrets ydelser. Vi ønsker at afdække brugen af disse ydelser samt hvilke ønsker, der er til fremtidig 

brug af frivilligcentrets ydelser og tilbud. Kortlægning af hvordan frivilligcentrets ydelser anvendes og 

medlemsforeningernes og –grupper ønsker og behov, kan give en indikation hvad frivilligcentret skal sætte 

særlig fokus på og proritere fremover.  

 

Brug af frivilligcentrets ydelser  

Der er en relativ stor spredning i tilbagemedlingerne på hvordan foreningerne har gjort brug af 

frivilligcentrets ydelser. Foreningerne er blevet opfordret til at vælge flere svarmuligheder, hvilket betyder, 

at den enkelte forening/gruppe kan have angivet flere forskellige ydelser, som de har gjort brug af. 

Undersøgelsen viser, at flest medlemsforeninger og -grupper har svaret, at de har benyttet tilbud om 

”selvhjælp” samt hjælp til bestyrelsesarbejde og opstart af nye aktiviteter og initiativer.  

Her er det vigtigt at understrege, at ni personer har tilføjer, at de har gjort brug af lokaleudlån, hvilket gør 

det til den ydelse, som flest har svaret, at de har benyttet. 

Der kan være en fejlgruppe ift. at der ikke har været en svarmulighed, der hed ”hjælp til PR/kommunikation”, 

som er en af de ydelser, vi oplever at mange foreninger og grupper benytter. Desuden er det muligt, at det har 

været svært for respondenterne at gennemskue hvad kategorien hjælp til ”kurser/foreningshjælp” dækker over, 

og således også i hvilket omfang, at foreninger og grupper, har gjort brug at ydelser inden for dette område.  

Brug af frivilligcentrets ydelser fremover 

De ydelser som flest af frivilligcentrets medlemsforeninger og -grupper angiver at de vil gøre brug af 

fremover er, ”hjælp til PR/synlighed”, ”hjælp til etablering af nye samarbejdsmuligheder” samt 

”rekruttering”. 

Der er desuden en relativ stor gruppe, der svarer, at de ønsker at gøre brug af ”andre emner”. Disse kan 

være nogle af de emner, som er tilføjet af respondenterne som værende: ”Rekruttering”, ”at være frivillig”, 

”førstehjælp” og ”stressrelease, yoga, mindfulness, meditation”. 

Der er derimod få foreninger, der angiver, at de fremover ønsker hjælp til frivilligkoordinering, 

bestyrelsesarbejde samt hjælp til start af nye initiativer og fundraising.  

Det er værd at lægge mærke til, da der har været stor opbakning til frivilligcentrets afholdte 

ledelsesworkshops, der bl.a. fokuserede på bestyrelsesarbejde og frivilligkoordinering. Til workshopsne gav 

udtryk forenings- og gruppeledere desuden udtryk for, at de havde behov for yderligere hjælp til 

bestyrelsesarbejdet samt frivilligledelse- og koordinering.  
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Det kan tyde på, at der skal skabes mere synlighed om, at vi udbyder hjælp inden for disse områder, da vi i 

dagligdagen oplever et behov for hjælp inden for områderne, på trods af undersøgelsen viser noget andet. 
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Tilføjelse: Der ønskes desuden kurser/workhop om emnerne: 

- Rekruttering, at være frivillig, førstehjælp og stressrelease, yoga, mindfulness, meditation. 

Nye samarbejder 

Frivilligcentret har ofte afholdt aktiviteter med det formål at skabe øget netværk og samarbejde foreninger 

imellem og med andre parter, heriblandt private virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunale 

institutioner og enheder. Vi vil gerne vide, om der forsat er interesse for at forsøge at skabe rammer for nye 

samarbejde og netværk på tværs, og hvilken type af samarbejdspartnere foreningerne efterspørger. 

Undersøgelsen viser, at der generelt er et ønske om, at frivilligcentret forsat hjælper med at skabe 

samarbejde og netværk med andre aktører. Det er særlig stor interesse for, at der skabes samarbejde og 

netværk med andre foreninger og uddannelsesinstitutioner.  Det er samtidig en stor del, der giver udtryk 

for at, de ikke ønsker, at det skal skabes samarbejde med virksomheder. I den forbindelse er det værd at 

nævne, at frivilligcentret i 2014 har samarbejdet med flere lokale virksomheder i forbindelse med Frivillig 

Fredag. Her gav de involverede foreninger generelt udtryk for, at de var tilfredse med samarbejdet.  

 

Respondenters tilføjelser: til hvad de gerne vil have ud af samarbejdet: 

- Hjælp til at skaffe frivillige og brugere 

- Adgang til lokaler og mulighed for udbredelse af kendskab til vor forening ved at have foldere liggende 

- Mindre stress hos borgerne i samfundet. Mere hjælpsomhed, åbenhed, mere livsglæde, større selvindsigt. 

- At lave samfundsnyttigt lokalt arbejde til gavn for Hillerøds børn og unge 
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- Vores forening ønsker at hvile i sig selv, ønsker blot lokaler til vores aktiviteter 

- Større interesse, støtte, samt evt. nye frivillige, kontakt med andre foreninger så vi kan lave 

arrangementer som er større end det, vi magter selv 

- Mulighed for at udbrede kendskab til vores problemstillinger,  

- Netværk, projektudvikling, gennemslagskraft 

Behov for at udstille materialer  

Blandt medlemsforeninger og – grupper er det et stort behov for at have mulighed for at lægge foldere og 

andet materiale frem i frivilligcentret. Ca. halvdelen (47 %) angiver, at de også har brug for 

opbevaringsplads til deres materialer. Dette skal vi være opmærksomme på i den fremtidige indretning af 

frivilligcenteret.   

 

Synlighed og hjemmeside 

Medlemsforeninger og – grupper får i overvejende grad information om frivilligcentrets tilbud og aktiviteter 

fra nyhedsbrevet, mails og hjemmeside. I lidt mindre grad ses informationerne på opslag i frivilligcenteret 

og i lokaler medier. Ganske få angiver, at de får informationer om frivilligcentrets tilbud og aktiviteter på 

bibliotekets infoskærme, facebook og fra bekendte.  Her er det vigtigt at huske, at undersøgelsen er svaret 

på at vores medlemsforeninger og -gruppe, hvoraf rigtig mange angiver at de modtager frivilligcentrets 

nyhedsbrev.  

Lidt over halvleden (62 %) har angivet, at de får besked om frivilligcentrets tilbud og aktiviteter via 
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hjemmesiden. Her angiver langt de fleste, at de anvender hjemmesiden mellem én gang om måneden eller 

mindre. De emner der primært læses om på hjemmesiden er, kommende arrangementer, kurser og 

workshops samt nyheder.  

Der er få, der læser om selvhjælp på hjemmesiden og endnu færre, der læser om allerede afholdte 

kurser/workshops/arrangementer og generel foreningshjælp. 

Det kan indikere at disse emner enten skal være nemmere at finde på hjemmesiden eller modsat, at det 

netop er kommende arrangementer, nyheder samt kurser og workshops, der skal beskrives og være synlige 

på hjemmesiden, da det er de emner, der er størst interesse for at læse om blandt medlemmerne. 
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Nyhedsbrevet 

På baggrund af medlemsundersøgelsen ses der, at der er stor tilfredshed med nyhedsbrevet. Alle der har 

besvaret undersøgelsens spørgsmål mener, at frivilligcentrets nyhedsbrev er godt, og næsten halvdelen har 

svaret at de synes at det er rigtig godt. De fleste læser om frivilligcentrets kommende/afholdte 

arrangementer og aktiviteter. Dertil angiver 90 % af de adspurgte, at de får besked om frivilligcentrets 

tilbud og aktiviteter gennem nyhedsbrevet. Dette er dermed den kommunikationskanal, der primært 

anvendes af frivilligcentrets medlemsforeninger og –grupper til at få information om frivilligcentrets tilbud. 

Selv om lang de fleste har angivet at de er tilfredse eller meget tilfreds med nyhedsbrevet, mener knap 

halvdelen (47 %) at nyhedsbrevet vil være bedre, hvis det havde korte artikler (med flere links til nyheder 

på hjemmesiden).  

 

Respondenters tilføjelse: Nyhedsbrevet er: ”imponerende og velfungerende,” ”det er meget omfattende 

og nyttigt” og ”det er rigtigt godt”. 
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Månedsprogrammet 

Størstedelen af medlemsforeninger og – grupper, der har svaret på undersøgelsen modtager frivilligcentres 

månedsprogram, heraf bruger og modtager langt de fleste månedsprogrammet elektronisk (74 %).  

Ligesom med nyhedsbrevet ses der en stor tilfredshed med månedsprogrammet og dets indhold. Næsten 

alle respondenter svarer, at oplysningerne under hvert arrangement er dækkende (79, 5%) og at de er 

tilfredse med månedsprogrammet (89 %).  
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Respondenters forslag til nye placeringer af månedsprogrammet: 

- Supermarkeder / butikker / hospitalet / venteværelser hos lægerne og i Sognegården 

- Der kunne godt være et større samarbejde mellem foreninger og kommunen - så aktiviteter for bestemte 

borgere, blev annonceret direkte til institutioner, centre eller andet.  

Den Sociale Vejviser 

Langt størstedelen af de adspurgte svarer, at de ikke kender til Den Sociale Vejviser, der er en oversigt over 

sociale foreninger og tilbud i Hillerød, og som findes på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside.  

På trods af, at 73,3 % svarer, at de ikke kender til den Sociale Vejviser, angiver de som bruger den, at de 

overordet er godt tilfredse med.  77, 8 % mener, at Den Sociale Vejviser er let at finde? Mens 88,9 % mener, 

at det er let at finde relevante oplysninger i vejviseren, ligesom at de er tilfredse med indholdet i Den 

Sociale Vejviser.  

Dog er det værd at påpege, at kun 9 personer, har svaret på spørgsmålene om indholdet i Den Sociale 

Vejviser, hvilket er en meget lille procentdel af de i alt 45 personer, der har svaret på 

medlemsundersøgelsen. 

Da den Sociale Vejviser er et rigtig godt redskab til at se de mange tilbud og aktiviteter, der findes i 

Hillerød, vil frivilligcentret gøre en målrettet indsats i 2015 for at opdatere og udbrede kendskabet til og 

brugen af Den Sociale Vejviser. 

 


