Frivilligcenter Hillerød
Generalforsamling 2011

31. marts, 2011
Kl. 19.00
Hillerød

Referent:

Deltagere:

Anette Nielsen
Ingelise Biering fra Astma og Allergiforeningen, Hanne Seider fra
Bisiddergruppen Nordsjælland, Byrådsmedlem Christina Thorholm, Annette
Selvig og Gitte Jensen fra Café Samvær, Elisabeth Nielsen fra Danmarks
Lungeforening, Henry Pedersen og Pia Nordlund fra Dansk Blindesamfund,
Christina Høi fra Dansk Flygtningehjælps Unge, Inge Christensen fra Dansk
Røde Kors, Bent Kauffmann fra Grænseforeningen, Finn Jørgensen fra Den
boligsociale fond, Peter Andersen fra Den folkelige tænketank, Niels Aner
Kofoed og Ellen Hansen fra Diabetesforeningen, Gerda Nielsen fra Engelsk
gruppen, Ole Petersen fra FotoSenior, Evy Laursen fra Gigtforeningen, Thomas
Hansen og Ulla Grønhøj fra Hillerød Kommune, Resat Vuruen fra
Frivilliggruppen, Kirsten Dalgaard fra Hillerød Motionsvenner, Jytte Behrendtz
fra Hjerteforeningen, Jørgen Nielsen fra HSI, Athina Delskov fra HSP, Ole P.
Andersen fra Kræftens bekæmpelse, Steen Moestrup fra LAP, Torben Juhl fra
Ordblindeforeningen, Poul Verner Nielsen fra Sangcafé, Torben Reimann fra
Sathya Sai Baba Centret, Hans Jultved fra Sind Hillerød, Ole Hagmann fra Sind
Nordsjælland, Dorthe Nielsen fra Slægtsforskning, Olea Larsen fra Team
Overgang, Bente Claudi fra Ældre Sagen, Peter Hansen fra Ældre i bevægelse,
Theresa Bonde fra Åbent Atelier
Personale fra Frivilligcenteret: Lou Jarness Pedersen, Dorte Kappelgaard, Jørgen
Jørgensen, Erna Svendsen, Dorte Mangaard, Vicky Rose Jørgensen, Zoe Asta
28 stemmeberettigede medlemsforeninger/grupper var repræsenteret på
Generalforsamlingen ud af i alt 61 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 Erik Turley – Formand for Advokatforeningen i Hillerød, fra Advokathuset
Nordsjælland og Advokathjælpen i Frivilligcenteret, blev udpeget som dirigent. Erik
indledte med at konkludere, at generalforsamlingen var lovligt varslet en mdr. før
og derfor afholdt i overensstemmelse med vedtægterne og derfor beslutningsdygtig.
Referent: Anette Nielsen
Stemmetæller: Zoe Asta og Jytte Behrendtz

Punkt 2

Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning:
Formand Inge Engel Christensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2010 – og
påpegede indledningsvist, at beretningen skal ses i sammenhæng med vores
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Årsrapport 2010, som blev udleveret på generalforsamlingen.
Som altid er det en dejlig fornemmelse at stå her, som formand for frivilligcentret,
og glæde sig over endnu et år, der er gået godt! Travlt, hektisk, forrygende,
nyskabende, osv. osv. Vi kan sætte rigtig mange fine ord på de ting, der er sket i
frivilligcentret i det sidste års tid. På aktivitetssiden har der været fuld fart på, og det
har der sådan set også for bestyrelsen og ikke mindst personalet i frivilligcentret.
Derfor er det måske en stor fordel, at vi har besluttet at lade bestyrelsens
beretning være relativt kort og i stedet lade den gå hånd i hånd med Frivilligcentrets
Årsskrift, der giver andre billeder og perspektiver på året der gik.
Denne beretning tager derfor primært fat i nogle af de ting, der har optaget
bestyrelsen i det forløbne år.
Bestyrelsen trådte sammen – gamle og nye medlemmer - umiddelbart efter vores
sidste generalforsamling, og skød arbejdet i gang med en bestyrelsesworkshop, hvor
vi gjorde en ekstra indsats for at få ”klædt” de nye medlemmer på.
På de interne linjer fik vi også kigget nærmere på jobbeskrivelser, rollefordeling og
opgavefordeling i bestyrelsen – et arbejde, der har bidraget til at skabe en bedre
balance i bestyrelsesarbejdet. Udover alt det andet som denne beretning fortæller
om, så har vi også taget hul på nogle væsentlige drøftelser omkring bestyrelsens
sammensætning – og evt. deraf følgende behov for vedtægtsændringer, og det er et
emne, der også kommer til at stå centralt for bestyrelsen i det kommende år.
Personale og frivillige er kernen i frivilligcentrets aktiviteter. Og det er helt centralt
for frivilligcentrets fortsatte virke at forholdene omkring personale og frivillige er
gode og attraktive. Vi har i årets løb arbejdet frem mod at opfylde et vedtaget mål,
om at vore ansættelser læner sig op af KL overenskomster med henholdsvis AC og
HK. Dette var på plads pr. 1. januar 2011.
I årets løb har vi også udarbejdet aftaler og vejledninger til alle vore frivillige, som vi
har opdelt i to kategorier, henholdsvis ”sekretariatsfrivillige”, der vil varetage
opgaver/aktiviteter i sekretariatet, og ”aktivitetsfrivillige”, der har aftalt at virke som
tovholder/igangsætter for selvorganiserende aktivitets- og selvhjælpsgrupper.
Som i tidligere år har bestyrelse og personale i frivilligcentret deltaget aktivt i en
række aktiviteter i landsforeningen for Frivilligcentre og selvhjælp i
Danmark, FriSe. Udover de mere ”traditionelle” aktiviteter har vi tilsluttet os en
fælles landsdækkende kampagne, som skal bidrage til at skærpe profilen for
frivilligcentrene og bidrage til at få rettet fokus mod det arbejde, der foregår i de
mange frivilligcentre rundt omkring i landet.
Sidste år bidrog vi til arbejdet mod en ændring af FriSes mission og vision, og det
betød også at vi i foråret 2010 reviderede vores egen mission og vision efter
drøftelser i bestyrelsen.
Økonomi har som tidligere fyldt en hel del i bestyrelsesarbejdet. Det var et
væsentligt fremskridt at den statslige del af finansieringsgrundlaget blev mere stabilt
som følge af frivilligcenterområdet fra 2010 og frem nu officielt er på finansloven
med aftalen om en permanent ”frivilligcenter pulje”. Derudover modtog vi også en
væsentlig del af grundfinansieringen fra Hillerød Kommune, hvilket selvfølgelig er
rigtig positivt – og en cadeau til frivilligcentrets arbejde – i disse økonomisk
anstrengte tider. Heldigvis havde vi i 2010 også en del projektmidler, som
muliggjorde en særlig indsats på selvhjælpsområdet.
Der blev arbejdet med forskellige former for fundraising i løbet af året, og her var
både bestyrelsesmedlemmer men i særdeleshed også aktive frivillige inde over og
gjorde et stort arbejde.
Selvhjælpsprojektet, der tog sin begyndelse i 2009, fortsatte gennem hele 2010. I
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projektperioden blev der nået meget, og mange gode initiativer kom i gang eller fik
støtte af centrets ansatte. Projektet var for størstedelens vedkommende finansieret
af midler fra TrygFonden kombineret med midler fra PUF-puljen, og som
frivilligcenter fik vi høstet rigtig mange erfaringer – både i forhold til selve
selvhjælpsområdet og i forhold til organisering af større projekter indenfor
frivilligcentrets rammer. Selvhjælpsprojektet blev afrundet ved udgangen af 2010, og
med afsæt i erfaringerne er det besluttet at udstikke en ny kurs for
selvhjælpsarbejdet, således at vi i langt højere grad fokuserer på det
selvhjælpsarbejde, der er organiseret indenfor rammerne af de frivilligt sociale
foreninger.
Bestyrelsen har et særligt ansvar for at sikre sammenhæng og tydelighed omkring
frivilligcentrets fremtidige kurs. Formulering af en langsigtet strategi har derfor
fyldt en hel del i bestyrelsesarbejdet i 2010. Et udkast til strategien blev drøftet med
medlemmer og andre interesserede ved et dialogmøde i februar 2011, og
hovedlinjerne bliver også præsenteret her på generalforsamlingen.
Samarbejde med Hillerød Kommune har uundgåeligt også fyldt meget – både
for bestyrelse og personale. Vi fik en ny samarbejdsaftale på plads mellem
frivilligcenter og kommune, og der har været kontakt på mange forskellige fronter
og niveauer. Frivilligcentret har deltaget i kommunens dialogmøder, bl.a. med Fritidog Kulturudvalget, og der har været en række drøftelser med forvaltningen, bl.a.
med direktør for Job, Social og Sundhed Vibeke Abel og medarbejdere fra
sundhedsfremmeområdet. Det er særligt positivt, at det i højere grad end tidligere
er lykkedes at etablere kontakt med det såkaldte ”frontpersonale”, hvor kontakten
til borgeren er tættest – bl.a. jobcentret, voksen og handicap-afdelingen,
sundhedsplejerskerne osv.
Vi må desværre konstatere, at usikkerhed i kommunens økonomi sender bølger
videre til os, hvilket vi fik at mærke ved at den oprindelige bevilling fra kommunen
blev noget reduceret som vi kom i gang med året. Besparelserne rammer jo meget
bredt, men vi må erkende at det er en særlig udfordring for os – som
samarbejdspartner med kommunen – når der sker ændringer undervejs i
budgetåret.
Som formand for frivilligcentret har jeg plads i kommunens tildelingsudvalg for §18
og §79 midler sammen med byrådets repræsentanter og repræsentanter fra
Handicaprådet og Ældrerådet, og på den front har vi fra Frivilligcentrets side det
klare mål at bidrage til at kvalificere tildelingsprocessen og også yde en indsats for at
styrke kvaliteten i den samlede tildelingsproces for disse puljer. Det handler bl.a.
om at arbejde for helt tydelige retningslinjer omkring ansøgningsproces og
tildelingsproces, og på at skabe sammenhæng med kommunens frivilligpolitik,
gennemsigtighed omkring krav, men også helt konkret ved at yde råd og vejledning
til foreninger, der henvender sig.
Bestyrelsens arbejde er struktureret omkring en årsplan, og her var et andet
væsentligt punkt ”synlighed”. I har nok bemærket at det grafiske udtryk i
frivilligcentrets materiale er blevet ret toptunet! Og der er gjort en stor indsats for
at sikre at vi er synlige i lokale medier, fx Hillerød Posten. Men synlighed er jo
mange ting, og det er også værd at nævne at Ole Petersen, der har siddet som
suppleant, har arbejdet ihærdigt for at forbedre den ”fysiske synlighed” for
frivilligcentret – bl.a. ved at sikre skiltning på relevante steder, ordentlig belysning
og andre meget praktiske forhold i området. Vi er ikke nået helt i mål der, men der
er da håb om at der er fremskridt rundt om hjørnet.
Vi havde også planer om at få øget klarhed omkring forhold som medlemsgrundlag,
brugerbetaling, definition af ydelser/service, lokalepolitik samt udbygge dialogen
med bl.a. de politiske udvalg, ældrerådet, handicaprådet og Grønnegadecentret.
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Ja, der var ting, som ikke blev nået – ting som den nye bestyrelse må arbejde videre
med i 2011. Men der var godt nok også meget der blev nået – alt sammen på grund
af centrets mange dedikerede – og trofaste - frivillige, et top engageret og
kompetent personale og en arbejdsom bestyrelse.
Så afslutningsvis er der kun en ting at sige – TAK – til jer alle der har været med til
at understøtte og forme frivilligcentret i det forgangne år. Når jeg ser den
månedlige kalender for aktiviteter, så er det så tydeligt at frivilligcentret ikke ”bare”
er en fysisk enhed, og at det er al den energi og entusiasme som menneskerne
indenfor murene lægger i deres indsats, der er nøglen til frivilligcentrets succes.
Diskussion/
kommentar:
Beslutning:

Dirigenten spurgte om der var kommentarer til beretningen.

Punkt 3

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Kasserer Steen Moestrup fremlagde årsregnskabet for 2010.
Regnskabet var sendt ud til alle medlemmer to uger før generalforsamlingen.
Overordnet ender FcH i 2010 med en egenkapital på kr. 242.341. Nogen kan måske
mene at, så skal der være fest, men det er langt fra tilfældet. Da der i dag er tale om
en forening med ansatte, er det nødvendigt at have penge i baghånden, når
bevillingerne ofte først falder på plads eller endelig afklares et godt stykke inde i
året.

Diskussion/
kommentarer:

Efter fremlæggelsen var der åbent for spørgsmål/kommentarer:
Der var et spørgsmål om hvad budgetlinjen: Udannelse, kørsel og forplejning
indeholder.
Svar: Budgetlinjen indeholder finansiering af uddannelse til ansatte, bestyrelsen og
frivillige i centeret samt kørselsrefusion ved møder og aktiviteter ud af huset samt
forplejning til møder og arrangementer.
Regnskabet for 2010 blev herefter godkendt.

Beslutning:
Punkt 4
Kommentarer/
Diskussion

Beslutning:

Der var ingen kommentarer og beretningen blev godkendt.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011, herunder fastsættelse
af kontingent
Steen Moestrup fremlagde budgetforslag for 2011.
Budgettet er sammensat ud fra følgende bevillinger:
Socialministeriet FRIG
Hillerød Kommune
PUF – toårig bevilling: Samarbejde om mobilisering af frivillige
PUF – toårig bevilling: Selvhjælp
Overført bevillinger fra 2010
Uddannelsespuljen
Metro Schrøder Fonden
Det samlede budget er på kr. 1.533.340
Budget 2011 blev godkendt
Fastsættelse af kontingent: forbliver uændret

Punkt 5

Indkomne forslag

Konklusioner:

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 6

Valg til bestyrelsen:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Jørgen Nielsen (HSI) og Peter Andersen (Den boligsociale fond)
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Konklusion:
Punkt 7 + 8

Jørgen Nielsen - genopstillede
Peter Andersen – genopstillede
Jørgen Nielsen blev genvalgt
Peter Andersen blev genvalgt
Valg af suppleanter og intern revisor:
Christina Høi (Dansk Flygtningehjælps Unge) stillede op
Torben Juhl (Bisiddergruppen Nordsjælland) stillede op
Jytte Behrendtz (Hjerteforeningen) stillede op som intern revisor

Konklusion:

Christina Høi og Torben Juhl blev begge valgt som suppleanter
Jytte Behrendtz blev valgt som intern revisor

Punkt 9
Beslutning:

Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Bestyrelsen indstillede Trekrone Revision far Roskilde, der har givet det samme
tilbud for 2011 som sidste år.
Trekrone Revision blev enstemmigt valgt.

Punkt 10

Eventuelt

Kommentarer/
diskussion:

Under eventuelt fremlagde Bestyrelsesmedlem, Peter Andersen, Frivilligcenter
Hillerøds strategi for 2011-2014 formuleret i et udviklingskatalog, som udgør

grundlaget for bestyrelsens strategiske arbejde for Frivilligcenter Hillerød.
Der har tidligere været udarbejdet ét-årige strategiplaner.
Udviklingskataloget skal bidrage til at stille skarpt på frivilligcentrets udvikling
på den lange bane og styrke frivilligcentrets kompetencer og legitimitet som
”knudepunkt” i det lokale civilsamfund.
I januar 2011 inviterede Frivilligcenteret for første gang sine medlemmer til en
præsentation og drøftelse af et første udkast til strategien for 2011-2014. Her blev
kataloget præsenteret og drøftet grundlæggende. Det blev en spændende dialog og
et tiltag vi vil fastholde i fremtiden.
Nøgletemaerne for indsatsområderne er følgende:
Ledelse
Udvikling af Frivilligcenterets kerneydelser
Synliggørelse
Organisation
Dokumentation
Fortalervirksomhed
Selvhjælp
Økonomi og fundraising
Strategien kan læses i sin helhed på frivilligcenterets hjemmeside:
www.frivilligcenter-hillerod.dk eller rekvireres i Frivilligcenteret.
Efterfølgende præsenterede vores nyansatte projektleder, Dorte Kappelgaard,
hovedlinjerne i vores kommende udviklingsprojekt:
Gør din forening (endnu mere) attraktiv!
Grundideen er at alle sociale foreninger i Hillerød, kan få hjælp til at rekruttere
nye frivillige, som kan arbejde med på foreningens formål, herunder at udvikle
nye tiltag. Frivilligcenter Hillerød tilbyder alle vores sociale medlemsforeninger
og -grupper hjælp til at sætte fokus på ledelse, rekruttering og synliggørelse.
Det sker gennem en række spændende workshops og faglig sparring med
de foreninger, der ønsker dette.
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Den første workshop afholdes onsdag den 27. april kl. 17-19.30 med titlen:
’Ind i hjertet af din forening’. Vi håber at mange medlemsforeninger har lyst til
at gøre brug af tilbuddet.
Centerleder, Anette Nielsen, informerede kort konkrete tiltag i forbindelse med
Frivillighedsåret 2011:
Kort fortalt har EU proklameret 2011 som Frivillighedsår. I den anledning har man
I Danmark besluttet sig for at ophøje den sidste fredag i september som
landsdækkende frivillighedsdag under titlen: Frivillig Fredag.
I år afholdes Frivillig Fredag den 30. september 2011. Som optakt til dagen, det vil
sige i uge 39, kan alle foreninger i Hillerød være medarrangør af initiativet
Kommunalpolitiker i praktik.
Kommunalpolitiker i praktik tilbyder de enkelte kommunalpolitikere et praktikophold
på nogle timer, en dag/nat i en lokal forening for at få et dybere indblik i hverdagens
mange arbejdsopgaver og aspekter af foreningslivet. Kommunalpolitiker i praktik, er
en rigtig god mulighed for at synliggøre sin forening og de aktiviteter, indsatser man
gør – både set fra de frivilliges såvel som brugernes perspektiv.
Frivilligcenteret står for at matche foreninger og politikere.
Frivilligcenteret sender en invitation til alle foreninger med flere informationer – og
info kan læses på hjemmesiden: www.frivilligcenter-hillerod.dk
Inge Engel Christensen sluttede af med at takke de to udtrædende suppleanter, Ole
Hagman og Ole Petersen for deres deltagelse og engagement i bestyrelsesarbejdet.
Ole Hagman har været med fra de første tanker blev formuleret i 2005 om et
Frivilligcenter og lagt en særlig stor indsats på økonomisiden som kasserer gennem
flere år. Ole Petersen har været med det sidste år og haft særligt fokus på de fysiske
rammer omkring Frivilligcenteret.
En særlig tak til, Erik Turley, som dirigent, de frivillige 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: Erik Turley
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