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Frivillig der hvor du lever 
 

Frivilligcenter Hillerød holder ordinær generalforsamling torsdag 20. marts kl. 19.30-21.00 i 

Kedelhuset, Fredensvej 12B. 

 

Forud for generalforsamlingen inviteres alle medlemsforeninger og grupper til idéudviklingsmøde kl. 

17.00-19.00 om Frivillig Fredag og Kulturnatten 2014. Frivilligcentret tager igen i år initiativ til et fælles 

arrangement og samarbejde om foreningernes fælles synlighed og anerkendelse af det frivillige 

engagement i uge 39. 

 

Overskriften på landsplan for Frivillig Fredag 2014 er: Frivillig der hvor du lever. Ifølge Frivilligrådet 

sker det for dels at opfordre til at vise den energi og livsglæde, frivilligt arbejde giver, dels sætte fokus 

på indsatser, der har lokalsamfundet som omdrejningspunkt. 

 

Frivilligcenter Hillerød har sammen med Hillerøds sociale foreninger de to sidste år haft stor succes 

med Frivillig Fredag, hvor politikere og ansatte i kommunen var i praktik hos foreninger, og hvor lokale 

kunstnere og sangskrivere gennemførte arrangementerne Social Gadekunst – et vindue til en forening 

og Engagement på noder. 

 

Frivilligcentret har nogle bud på dette års aktiviteter, men intet er afgjort, så forslag til, hvad der i år 

kan gøre 26. september og dagene op til vedkommende og festlige, er meget velkomne. 

 

Generalforsamlingen skal blandt andet vælge nye bestyrelsesmedlemmer og tage stilling til et forslag 

om forhøjelse af kontingentet.  Frivilligcenter Hillerød kan se tilbage på et begivenhedsrigt år med 

øget aktivitet. Blandt initiativerne i 2014 kan nævnes en styrkelse af selvhjælpsindsatsen samt en 

fortsættelse og konsolidering af Motionsvenner for psykisk sårbare. Begge projekter har fået bevilget 

fondsmidler, der sikrer det økonomiske grundlag i 2014. 

 

Tilmelding til både infomøde og generalforsamling til: epost@frivilligcenter-hillerod.dk eller 4824 

1907. 

 

Indkaldelse og dagsorden kan hentes på frivilligcentrets hjemmeside, hvor man også kan finde en 

beskrivelse af bestyrelsens arbejdsområder.  

 

Yderligere information: Centerleder Anette Nielsen info@frivilligcenter-hillerod.dk 
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