Frivilligcenter Hillerød
Generalforsamling 2010

3. marts, 2010
Kl. 19.00
Hillerød

Referent:

Deltagere:

Anette Nielsen
Lillian Christiansen, Henry Petersen og Pia Nordlund Hansen fra Dansk
Blindesamfund, Bente Claudi og Grethe Bjerager fra Ældre sagen, Evy Lauersen
og Gitte Jensen fra Gigtforeningen, Gerda Nielsen fra Engelsk gruppen, Jørgen
Nielsen fra HSI, Dorte Nielsen fra TO, Bent Kaufmann og Inge Engel Christensen fra
Røde Kors, Nils Anker Kofoed, Ellen Hansen og Svend Åge Nielsen fra
Diabetesforeningen, Ole Hagman fra SIND, Steen Moestrup fra LAP, Kirsten
Dalgaard fra Amnesty International, Hillerød Motionsvenner samt Styrk din
krop, Ole Petersen fra Seniorfoto, Jette Villumsen og Torben Juhl fra
Ordblindeforeningen, Arne Burkal og Jytte Behrendtz fra Hjerteforeningen,
Hans Jultved fra Sind lokalafdeling, Lene Lundsager fra PTU, Elisabeth Nielsen fra
Slægtskabsgruppen, Ruth Nielsen fra Fri-hjul, Helle Kristensen og Åse Ohlrich fra
Brugerbutikken, Birger Christensen, Vivian Plogman Christensen fra
Depressionsforeningen og Inge Lise Biering fra Astma og Allergiforeningen,
Martin Jespersen, Den folkelige tænketank og Torben Reimann fra Sathya Sai
Babba centeret og Lis Stiggard fra Bisiddergruppen
Personlige medlemmer: Birgitte Kistrup, Jørgen Jørgensen, Susanne Kronberg, Poul
Verner Nielsen, Lisbeth Andersen, Carsten Løhde
samt Vibeke Dilling Torsen, Christina Thorholm og Theresa Bonde.
26 stemmeberettigede medlemsforeninger/grupper var repræsenteret på
Generalforsamlingen ud af i alt 54 medlemmer på d.d.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter
8. Valg af intern revisor
9. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
10. Eventuelt

Referat
Punkt 1

Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Beslutning

Advokat Knut Frederiksen, fra Advokathuset i Slotsgade og Advokathjælpen i
Frivilligcenteret, blev udpeget som dirigent. Knut indledte med at konkludere, at
generalforsamlingen var lovligt varslet en mdr. før og derfor afholdt i
overensstemmelse med vedtægterne.
Referent: Anette Nielsen
Stemmetæller: Carsten Løhde og Birgitte Kistrup

Punkt 2

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:
Formand Inge Engel Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2009:
Ved tidligere generalforsamlinger har bestyrelsens beretning inkluderet en relativt
detaljeret gennemgang af årets aktiviteter – men vi er nu nået en volumen, der gør
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at det er en komplet umulig opgave at gå i detaljer med årets aktiviteter, fordi jeg i
så fald ville skulle underholde jer resten af aftenen. Det er ikke meningen, og derfor
vil denne beretning holde sig til de overordnede linjer for frivilligcentrets færd i
2009, krydret med ganske få tanker om hvad 2010 vil bringe.
Indledningsvist er det selvfølgelig oplagt at konstatere at livet i frivilligcentret er
blevet endnu mere alsidigt i løbet af året, og at året på vanlig vis er fløjet af sted.
Der er god mulighed for at læse meget mere om hvad der er sket i vores årsskrift,
så hermed en opfordring til at tage det med hjem og læse det godt og grundigt
igennem. Det er selvfølgelig også en rigtig god ide at brede budskabet ud til resten
af bestyrelser/medlemmer i jeres respektive foreninger.
1. Frivilligcentrets organisatoriske udvikling
Organisatorisk set har vi udviklet os meget i 2009, hvor vi har udvidet
medarbejderstaben fra 2 til 4 medarbejdere. De 2 nye medarbejdere kom begge til
på selvhjælpsområdet, der har været – og fortsat er – et af frivilligcentrets særlige
udviklingsområder. Samtidig har en lang række nye frivillige sammen med de gamle
været med til at sætte gang i tingene og trække i nye retninger, hvilket bl.a. kan ses i
nye aktiviteter og fx også i vores nye profil på hjemmeside og andet
informationsmateriale.
Med flere medarbejdere og en i det hele taget mere kompleks organisation, har det
været nødvendigt løbende at justere ind for at sikre at dagligdagen kan hænge
sammen for frivilligcentrets medarbejdere og brugere. Fx er der skabt nye rammer
for dialog på tværs af frivilliggruppen med koordinationsgruppemøder og mellem de
ansatte, ligesom vi har forsøgt os med at indføre en træffetid for at sikre en vis
portion arbejdsro for medarbejderne. Dette skal absolut ikke ses som et udtryk for
at vi ønsker at lukke os om os selv, men som udtryk for et ønske om også at
udvikle kvaliteten af frivilligcentrets mange ydelser til brugere og
medlemsforeninger. Heldigvis lykkedes det i 2009 at fastholde gamle og rekruttere
nye frivillige, som forhåbentlig på sigt også vil kunne bidrage til at støtte
medlemsforeningerne og andre brugere af centrets tilbud – i tæt og gensidigt
samspil med centrets medarbejdere.
2. Selvhjælp
2009 var ”år 0” for selvhjælp i Frivilligcenter Hillerød. I april ansatte vi Gudrun
Qvist som selvhjælpskonsulent, og med en bevilling fra TrygFonden var det muligt i
september at ansætte Cathrine Sort som projektleder for selvhjælp i frivilligcentret.
Der er uddannet en række igangsættere og igangsat adskillige selvhjælpsgrupper og i
det hele taget arbejdet rigtig hårdt for at udbrede kendskabet til selvhjælpens
muligheder i Hillerød. Indsatsen i forhold til at udbrede kendskabet har bl.a. betydet
en række nyt informationsmateriale og en række artikler i den lokale presse, senest
under titlen ”Store ører – lille mund og stort hjerte”.
Frivilligcentrets mål er at understøtte udviklingen af det samlede selvhjælpsfelt på
lokalt plan, herunder også foreningernes eksisterende grupper - og udvide
tilbudsviften ved etablering af vores egne grupper. Der har været god tilstrømning
og der er ventelister til flere grupper. Og det er jo rigtigt positivt at også
igangsætterne tager noget med sig hjem: ”vi kommer hjem med mere energi, end vi
havde da vi kom” fortalte en af dem i Hillerødposten.
3. Frivilligpolitik
Frivilligcentret har en vigtig rolle som brobygger i foreningslivet og i 2009 var
arbejdet med Hillerøds ny frivilligpolitik omdrejningspunkt for dette. Et udkast til
frivilligpolitik blev drøftet og kvalificeret af de talstærkt fremmødte foreninger – vel
og mærke fra alle grene af foreningslivet - politikere og embedsmænd fra Hillerød
Kommune, der deltog i forårets dialogmøde. Efterfølgende har vi deltaget i en
arbejdsgruppe, der skulle sørge for de sidste ændringer inden den samlede politik
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forelægges kommunalbestyrelsen. Med flere medlemmer i arbejdsgruppen har
frivilligcentrets bestyrelse og centerleder bidraget konstruktivt til udviklingen af en
ny frivilligpolitik - i det omfang, det har været muligt - fordi vi mener, at den er et
vigtigt skridt mod etablering af rammer for en udvikling af frivilligområdet og fordi
den er et vigtigt skridt mod at fundere samarbejdsrelationerne mellem de
forskellige aktører. Det skal dog lige bemærkes, at den sidste del af processen –
politisk godkendelse - endnu ikke er afsluttet. Den oprindelige plan var politisk
behandling i 2009, men dette er udskudt og forventes gennemført i 2010 – herfra er
det dog en proces, der udspiller sig i kommunens regi. At det endelig resultat lader
vente på sig, betyder ikke at vi ikke skal glæde os over den indledende del af
processen – en proces, der har været relativt lang, men som har indeholdt nogle
rigtig gode møder og drøftelser mellem foreninger og mellem foreningsliv og
kommune. Som frivilligcenter kan og skal vi glæde os rigtig meget over at have
spillet en central rolle i forhold til at facilitere og udvikle denne dialog, og over at vi
har bevist vores værd som rammesætter for et forum, hvor foreninger og
kommune kan mødes.
4. It’s the economy, stupid….
Når valgforskere bliver spurgt hvad det er der tipper skalaen på den politiske scene
er svaret som regel ”økonomien”. Og for bestyrelsen har 2009 selvfølgelig også
budt på meget arbejde i forhold til at sikre at skalaen tipper den rigtige vej, når det
handler om det økonomiske grundlag. Vi startede året med beskeden om at der i
2009 var en overgangsordning med en forlængelse af den statslige udviklingspulje,
hvorfra 2/3 af midlerne til opstart og drift af frivilligcentret i 2007 og 2008 kom.
Målet med overgangsordningen var at finde en mere langsigtet og bæredygtig
løsning. Det gav - om ikke andet - så i hvert fald frivilligcentrene ro til at fortsætte
arbejdet i 2009, men det har selvfølgelig været helt centralt at sikre at der findes en
mere permanent løsning. Og vi ventede, og ventede – og ventede. I slutningen af
2009 kom så endelig en melding, om at frivilligcentrene nu er ”officielt” på
finansloven i form af en permanent støtteordning, der dog fortsat fordrer
kommunal medfinansiering. Kriterier og rammer for ordningen lod vente på sig, og
blev først færdige i de allersidste dage af 2009. Selve sagsbehandlingen i ministeriet
foregår i løbet af første kvartal 2010, hvilket desværre betyder at vi endnu ikke har
fuld klarhed omkring bevillingen for 2010. Vi glæder os dog – sammen med resten
af frivilligcenterfeltet – over at der endelig er truffet beslutning om en permanent
ordning, således at der fremadrettet kan skabes bedre rammer for arbejdet i og
udviklingen af de lokale frivilligcentre.
På samme tid modtager vi også en del af vores driftsmidler fra Hillerød Kommune,
og det var jo også med en vis spænding, at vi afventede efterårets budgetforlig. Efter
bedste evne har vi arbejdet på at styrke kendskabet til frivilligcentret blandt
kommunens politikere og oplever også generelt en positiv og anerkendende tilgang
fra mange kanter. At vi fortsat er med på det kommunale budget – der som
bekendt er lagt stramt an – må ses som et udtryk for anerkendelse af og respekt
for frivilligcentrets arbejde og den værdi vi som institution tilfører Hillerød
Kommune. Så det skal vi bestemt glæde os over. Og vi kan glæde os meget over, at
frivilligcentret i stigende grad er lykkedes i forhold til at komme i dialog med
politikere på tværs af hele det politiske spektrum, hvilket er med til at sikre en
bredere opbakning fremover.
Der er allerede på nuværende tidspunkt lagt mange timer i arbejdet med en
samarbejdsaftale mellem Hillerød Kommune og frivilligcentret. Fra vores perspektiv
er det vigtigt, at aftalen sikrer at rammerne for samarbejdet er tydelige og
accepterede af alle parter, at samarbejdsaftalen er udtryk for en gensidig forpligtelse
og at den kan fungere som et konkret arbejdsgrundlag for samspillet mellem
frivilligcenter og kommune. Da samarbejdsaftalen er koblet på frivilligpolitikken er
den endnu ikke på plads, hvilket dog forventes at ske i 2010.
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5. Landsdækkende netværk af frivilligcentre
Denne beretning har haft blikket (næsten) stift rettet på frivilligcenter Hillerød som
den selvstændige enhed det nu engang er – men her til allersidst vil jeg kort nævne,
at der jo også foregår arbejde, der strækker sig ud over vores egen lokale næsetip.
Frivilligcenter Hillerød er en del af det landsdækkende netværk af Frivilligcentre og
selvhjælpsprojekter (FriSe), hvorigennem vi bl.a. søger at påvirke dels udviklingen af
frivilligområdet og frivilligcenterområdet. Men det er selvsagt også vigtigt, at vi som
frivilligcenter ser på verden omkring os og ser på de muligheder der er for at
bidrage til samfundsudviklingen. Fx var 2009 præget af finanskrise og den deraf
følgende øgede arbejdsløshed, ikke mindst blandt de unge. Derfor glæder vi os også
rigtig meget over, at FriSe er involveret i opstart af et ungeforløb, der vil betyde at
alle unge på ungdomsuddannelserne tilbydes 20 timer frivilligt arbejde – et projekt
vi selvfølgelig vil bidrage til.
6. Til slut…
Samlet set må vi sige, at der har været knald på i 2009 – til tider så meget at vi har
været nødt til at hive i bremsen og sige det magiske ord ”konsolidering” højt et par
gange for os selv. Vi ønsker et frivilligcenter, der er med i udviklingen – og det kan
være rigtig fristende at suse af sted med 200 km i timen - men vi må også erkende
at vi skal huske at konsolidere - og forankre. Og det er jo en rigtig spændende
udfordring, når man har at gøre med et sted som vores frivilligcenter, hvor det
syder og bobler af liv, og når der ustandselig er nogen, der giver bolden op til ny
leg.
Til sidst er der bare at sige en rigtig stor tak til jer alle, for det som I hver især har
tilført frivilligcentret gennem året - det er en stor tak – til frivillige, medarbejdere,
brugere, medlemmer, støttemedlemmer, resten af bestyrelsen, og alle andre, der
har gjort en indsats for frivilligcentret på den ene eller den anden måde.
Diskussion/
kommentar:
Beslutning:

Knut spurgte derefter om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Han konkluderede efterfølgende, at det var en fyldig beretning der ikke gav
anledning til kommentarer.
Beretningen blev herefter godkendt.

Punkt 3

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Da vores kasserer, Ole Hagman har været syg en stor del af året, fremlagde Steen
Moestrup (suppleant i bestyrelsen) årsregnskabet for 2009.
Steen forklarede at der i regnskabet er fremført to budgetter: et budget fra 17.3
2009 fremlagt ved Generalforsamlingen i 2009 og et andet fra den 1.7. 2009 – efter
at bevillingen fra UDLOK puljen var blevet nedjusteret og vi havde fået penge fra
TrygFonden.
I forhold til indtægterne – kommer UDLOK puljen fra 2010 til at hedde
Grundfinansieringspuljen.
Overordnet ender FcH 2009 med en egenkapital på kr. 145.843. Nogen mener så
måske, at så skal der være fest, men det er langt fra tilfældet. Beløbet er under 10 %
af det samlede budget og det er nødvendigt at have penge i baghånden, når
bevillingerne ofte først falder på plads et godt stykke inde i året og vi har
medarbejdere ansat, der skal have en løn.

Diskussion/
kommentarer:

Efter fremlæggelsen var der åbent for spørgsmål/kommentarer:
Hvad har Hillerød Kommune givet FcH i 2009?
Svar: kr. 450.000 minus husleje (det vil sige i alt kr. 294.300)
Hvad syntes i selv om regnskabet? Er det fornuftigt? Kan i få det til at løbe rundt?
Svar: Det hænger sammen – vi er i en usikker situation og kan ikke disponere
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præcist som vi ønsker. Men vi ved også, hvordan den økonomiske situation ser ud
lige nu – særligt i Hillerød. Det er vi nødt til at respektere. Jo mere vi har – jo mere
kan vi lave. Desuden er der hele spørgsmålet omkring løn, som langtfra er høje i
Frivilligcenteret. Og ansættelsesvilkår, som er en tarvelig situation, fordi
medarbejderne reelt er usikre i deres ansættelser, når vi ikke ved, om vi har
pengene år for år.
Svar: Landsorganisationen har spillet en stor rolle i forhold til arbejdet med den
fremtidige finansiering og den usikkerhed der har været hidtil. Jeg syntes det er
imponerende at vores medarbejdere knokler og det er imponerende under de
forhold.
Det er en dygtig leder og god bestyrelse, der får det her til at hænge sammen under
de her vilkår.
Beslutning:

Punkt 4

Regnskabet for 2009 blev herefter godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010 , herunder fastsættelse
af kontingent
Steen gennemgik budgettet. Overordnet handler det om at få tingene til at hænge
sammen med de muligheder vi har. Altså balancerer udgifter med indtægter.
Der er to væsentlige usikkerhedsmomenter i budgettet. Dels beløbet fra
Grundfinansierings puljen på kr. 350.000 – beløbet er meldt ud fra Socialministeriet
i forbindelse med oprettelse af puljen men det er endnu ikke bekræftet.
Bevillingsbrevet ligger først klar i slutningen af marts 2010.
Den anden usikkerhed er i forhold til Hillerød Kommune: Ved tildelingen af en
bevilling på kr. 450.000 + huslejen meddelte kommunen at de tilbageholder 25% af
driftsbudgettet til første kvartal. Da bestyrelsen er i tvivl om, om vi overhovedet
kan regne med at vi får disse midler, har vi ikke medregnet de sidste 25% i dette
budget. Det betyder at pengene mangler i selvhjælpsprojektet og at vi fra 2010 har
skåret ned i medarbejdertimer på selvhjælpsprojektet.
Brugerbetalingen er desuden nedsat med kr. 20.000 pga. kontingent nedsættelse i
2009 fra kr. 250,- til kr. 100,- I øvrigt ikke nogen dårlig idé, da medlemstallet
allerede er steget i 2010 – og Socialministeriet i forbindelse med
Grundfinansieringspuljen fra 2010 har stillet krav om at vi fremover dokumenterer
medlemsantallet.
De samlede udgifter er på kr. 1.583.568
Samlede indtægter er på kr. 1.562.025
Underskud: kr. 21.543

Kommentarer/
Diskussion

Beslutning:

Spørgsmål: Beløbet på kr. 350.000 fra Grundfinansieringen og den sidste fjerdedel
fra Hillerød Kommune er de inkluderet i regnskabet?
Svar: Der er en grundfinansieringspulje på kr. 22. millioner til alle frivilligcentre – og
disse midler er fordelt ud fra nogle særlige krav. Disse krav opfylder FcH og derfor
ved vi, at vi får kr. 350.000 som ministeriet har sat i udsigt som et minimum.
De foreninger der ikke kan opfyld kravene, kan få reserveret midler.
Svar: vi har disponeret den sidste ¼ fra Hillerød Kommune sådan, at de er fjernet
fra selvhjælp på kr. 100.000 og kr.12.500 fra FcH resterende budget (i alt kr.
112.500)
Spørgsmål: Hvad går lønnen til?
Svar: Lønnen går til at lønne tre medarbejdere, henholdsvis Anette på 37 timer,
Cathrine på 30 timer, Lou på 20 timer samt løn til ekstern konsulent støtte eks. fra
Gudrun.
Budget 2010 blev godkendt
Fastsættelse af kontingent: forbliver uændret
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Punkt 5

Indkomne forslag

Konklusioner:

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 6

Valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Inge Engel Christensen (Røde Kors), Nils Anker Kofoed (Diabetesforeningen)og
Ole Hagman (SIND).
Inge Engel Christensen genopstiller
Nils Anker Kofoed – genopstiller
Ole Hagman – genopstiller ikke
Steen Moestrup fra Landsorganisationen af psykiatribrugere (LAP) - tidligere
suppleant stillede op til bestyrelsen.

Konklusion:

Inge Engel Christensen blev genvalgt
Nils Anker Kofoed blev genvalgt
Steen Moestrup blev valgt

Punkt 7 + 8

Valg af suppleanter og intern revisor:
Steen Moestrup LAP frafalder som suppleant
Fin O. Jørgensen (Den Boligsociale Fond) stiller ikke op som suppleant
Ole Hagman (SIND) stillede op
Ole Petersen (Fotosenior) stillede op
Lisbet Garnov (Bedre psykiatri) modtager ikke genvalg som intern revisor
Jytte Behrendtz (Hjerteforeningen) stiller op som intern revisor

Konklusion:

Ole Hagman og Ole Petersen blev begge valgt som suppleanter
Jytte Behrendtz blev valgt som intern revisor

Punkt 9
Beslutning:

Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstiller Trekrone Revision far Roskilde, der har givet det samme
tilbud for 2010 som sidste år.
Trekrone Revision blev enstemmigt valgt.

Punkt 10

Eventuelt

Kommentarer/
diskussion:

Centerleder Anette Nielsen, informerede kort om tre kommende projekter/tiltag:
1) Ungeprojektet – alle unge på ungdomsuddannelserne i Danmark vil fra 2010 få
tilbudt at få ”godskrevet” 20 timers frivilligt arbejde på deres eksamensbevis.
Det betyder, at der de næste måneder vil komme fokus på, hvordan
foreningerne i højere grad kan bruge de unge f. eks i et afgrænset forløb. Der er
udpeget 6 regionale frivilligcenter i DK, der skal hjælpe landssekretariatet i
Odense med at få udbredt og udviklet samarbejdet mellem foreningerne og de
unge. Rudersdal er udpeget som regionalt FC for Nordsjælland. Så snart der er
flere konkrete oplysninger om projektet, indkalder Frivilligcenteret i Hillerød
alle foreningerne til et informationsmøde.
2) Den 29.3. kl. 16.30-18 afholder vi i Frivilligcenteret et fyraftensmøde målrettet
de foreninger der søger nye frivillige – og borgere der er interesseret i at
engagere sig lokalt. Deltag med jobbeskrivelser på de opgaver i søger hænder til
og se om i kan finde et match blandt interesserede borgere. Kontakt
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Frivilligcenteret for tilmelding og evt. hjælp til at formulere en ”jobbeskrivelse”.
3) Den 14. april 2010 kl. 15-19 afholder vi en workshop omkring kassererens
opgaver og ansvar i forhold til økonomi og bogholderi i foreningsregi – i
praksis. Tilmelding til frivilligcenteret senest den 7.4.2010.
Bent Kauffmann fra Røde Kors, opfordrede alle foreningerne til at benytte sig af det
samarbejde, som Frivilligcenteret bl.a. danner ramme om – f.eks. gennem fælles
synlighedsarrangementer, kurser og arrangementer. Det betyder faktisk noget, at
man stille op til fælles front – også når det handler om at rekruttere frivillige.
Bent reklamerede for projektet: Sy så det nytter… En maraton med nål og tråd,
hvor der produceres tøj til mennesker i nødsituationer uddelt gennem Røde Kors.
Sy så det nytter finder sted i Klaverfabrikken i dagene 23.-25. april 2010. Desuden
kan man høre en Røde kors delegat den 24.3. kl. 19 fortælle i Frivilligcenteret om
sit arbejde som udsendt i verdens brændpunkter.
Sidst men ikke mindst, så er der mulighed for at deltage i et grundlæggende
Førstehjælps kursus med start den 15.4. kl. 16-19 – og fire torsdage i alt. Det
koster kr. 200,- Tilmelding til Frivilligcenteret.
Ole Petersen gav en stor tak til centerlederen og alle medarbejderne for deres
store arbejdsindsats og engagement.
Inge Engel Christensen sluttede af med at takke særligt de frivillige, Knut
Frederiksen og medarbejdere, for deres indsats med at skabe rammerne for en god
generalforsamling – samt tak til alle deltagerne for et godt fremmøde.

Referat godkendt d.

af
Dato

Referat godkendt d.

Referent: Anette Nielsen

af
Dato

Dirigent: Knut Frederiksen
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