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Frivilligcentret udvider bestyrelsen og udsender årsskrift elektronisk 
”Et år hvor der igen har været gode rammer for, at vi sammen har kunnet bidraget til at skabe et 
levende hus i udvikling. Et hus, hvor den medvind den frivillige indsats er inde i, kan blæse uden 
modstand.” 
 
Sådan sagde Frivilligcenter Hillerøds bestyrelsesformand Peter Andersen blandt andet i sin beretning 
om året 2017 på Frivilligcenter Hillerødsnylig holdte årlige generalforsamling.  
 
På generalforsamlingen blev der i øvrigt vedtaget en ændring af vedtægterne, der som noget nyt gør 
det muligt for bestyrelsen at udpege op til to bestyrelsesmedlemmer uden for frivilligcentrets 
medlemskreds for derved at have en mere bredt sammensat bestyrelse, der afspejler lokalsamfundet. 
  
Bestyrelsen valgte at bruge den nyerhvervede ret og udpegede Charlotte Holmer Kaufmanas, der er 
vicedirektør i Karisefonden. Hun styrker og udvider kompetencerne i frivilligcentrets bestyrelse blandt 
andet med viden om socialt udsatte målgrupper og erfaring med forretningsudvikling i organisationer. 
 
Derudover blev der sagt tak for indsatsen til bestyrelsesmedlemmerne Lene Holmsgaard (Røde Kors) 
og Peter Langer (Hillerød Skakklub), der ikke ønskede at stille op til genvalg. Lars Elbrandt (Røde Kors) 
blev nyvalgt til bestyrelsen sammen med Leyla Lavrsen (Hillerød Kvindekrisecenter), der siden sidste 
generalforsamling har været suppleant.  
 
Gør plads til flere i fællesskaberne 
Forud for generalforsamlingen blev der holdt medlemsmøde, hvor frivilligcentret inviterede de 
fremmødte til at drøfte to temaer: Hvordan kan vi få flere med i de lokale foreningsfællesskaber? Og 
hvordan kan vi i særdeleshed arbejde for, at flere mennesker med et fysisk handicap eller psykisk 
sårbarhed kommer med også? Det er to vigtige temaer, som frivilligcentret inviterer 
medlemsforeningerne til at samarbejde om i 2018.  
 
Traditionen tro har frivilligcentret begået et årsskrift, men som noget nyt er det i elektronisk format.  
Årsskriftet er lavet som en online præsentation med tekst, billeder og video, som viser og fortæller om 
nogle af aktiviteterne og begivenhederne fra året 2017.  
 
Referat og regnskab samt det elektroniske årsskrift kan ses på www.frivilligcenter-hillerod.dk.  
Billedtekst: Frivilligcenter Hillerøds bestyrelse udgøres nu af Lars Elbrandt (t.v.), Hanne Hou, Leyla 
Lavrsen, Peter Andersen, Charlotte Holmer Kaufmanas og Jørgen Nielsen.  
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