
 

         

Pressemeddelelse: 23032021 Generalforsamling 

 
Der skal mere end en omgang corona til for  
at stække frivillige initiativer og virkelyst 
Frivilligcenter Hillerød holdt sin første online generalforsamling 
40 personer, der repræsenterede 24 af Frivilligcenter Hillerøds medlemsforeninger, deltog med et lille 
billede på deres pc-, mac-, Ipad- eller smartphoneskærme, da frivilligcentret for nylig holdt sin årlige 
generalforsamling online. Faktisk nogenlunde det samme antal, som normalt møder op til den fysiske 
generalforsamling med medlemsmøde, foredrag og middag forud for generalforsamlingen. 
 
Coronaen og de deraf følgende restriktioner sætter en klar begrænsning for de frivilliges aktiviteter og 
muligheder for at udfolde sig, men trods nedlukning kunne bestyrelsen i sin beretning konstatere et år 
med masser af aktivitet og nytænkning blandt mange af medlemmerne og i frivilligcentret, hvor 
samarbejde om aktiviteter og indsatser er fortsat om end på en anden måde. Nye tiltag har set dagens lys 
som svar på de udfordringer, der er fulgt med i kølvandet på epidemien.  
 

”Der skal heldigvis mere end en omgang corona til at stække det frivillige initiativ og virkelysten,” hed det i 
næstformand Jørgen Nielsens fremlæggelse af bestyrelsens beretning, i fraværet af formand Peter 
Andersen, der var sygemeldt på dagen. Særligt de tekniske løsninger efter den første nedlukning, hvor 
brugen af diverse online mødeplatforme sikrede kontakten med medlemmerne og internt i frivilligcentret. 
Dette er efterfølgende blevet understøttet af et fast online tilbud til medlemmerne om hjælp til at bruge 
de nye elektroniske mødeplatforme. 
 
Som eksempler på nye initiativer fremhævede Jørgen Nielsen Hjem-IT-projektet, som er et samarbejde 
med Danske Handicapforeninger i Hillerød, Udsatterådet og Hillerød Musik og Teater; Mandeholdene der 
er etableret i samarbejde med DGI Nordsjælland; et samarbejde med Foreningen Hus Forbi om distribution 
og udlevering af aviser i Nordsjælland samt brobygningsprojektet Safe Space, der udføres sammen med 
Hans Knudsen Instituttet i Hillerød og har unge med autisme som målgruppe.  
 

Fremtiden byder også på en styrkelse af samarbejdet i Kulturaksen, som et sted, hvor sociale og kulturelle 
kræfter og ideer kan samarbejde, vokse og skabe synergier. I år håber man at kunne gennemføre et event, 
der skal sætter fokus på mulighederne i samarbejdet i form af en fælles og blomstrende have mellem 
biblioteket og frivilligcentret.  
 
”Der vil være meget, vi kan se frem til, når vi igen åbner delvist. Vi glæder os. Måske er der noget om at 
man kan blive styrket af modgang. Jeg synes, 2020 har vist, at der kan være lidt om snakken,” sagde Jørgen 
Nielsen. 
 
Peter Andersen, Danmarks Naturfredningsforening Hillerød og Jørgen Nielsen, Hillerød Samvirkende 
Idrætsforeninger (HSI), blev genvalgt til bestyrelsen.  Charlotte Holmer Kaufmanas blev genudpeget, og 
Lise Dam, Københavns Professionshøjskole blev ny udpeget af bestyrelsen til et år som særligt udpeget 
bestyrelsesmedlem. Ud over ovenstående medlemmer, består bestyrelsen også af Hanne Hou, 
Mødrehjælpens Lokalforening i Hillerød, Kristine Bjørnbak Jørgensen, Hillerød Kvindekrisecenter samt Lars 
Elbrandt, Røde Kors Hillerød. 
 
Regnskabet viste et overskud på omkring 26.000 kr. 
 
Billedtekst: Sådan ser det ud, når frivilligcentret holder generalforsamling online. 


