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Årsberetning 2019,  
Peter Andersen, formand Frivilligcenter Hillerød 
(udsendt pr mail med regnskabet for 2019 samt årsskrift 2019-2020) 
 
Ved du, at frivilligcentret i 2019 havde 25.561 brugere, 13.644 besøgende på 
hjemmesiden og 110 medlemsforeninger? 
 
Dette for at sige, at vi igen kan vi se tilbage på et år, hvor frivilligcentret har været 
omdrejningspunktet for rigtig mange mennesker og for mange spændende 
aktiviteter, der er med til at styrke frivilligheden og dermed sammenhængskraften 
i Hillerød kommune.  
 
Det sker i en tid, hvor fokus på frivilligheden fortsat er stort, og snakken om 
sammenhængskraft i samfundet har fået ny aktualitet.  
 
Frivilligcentret er et centralt samlingssted i Hillerød Kommune, hvor der skabes 
fællesskaber på tværs af interesser, aldre og sociale forhold. Vi har et sekretariat, 
der understøtter dette sammen med de mange frivillige.  
 
Frivilligcentrets aktiviteter rækker langt ud i lokalsamfundet, og vi arbejder for at 
skabe merværdi ud af frivilligheden – både menneskeligt, fagligt og socialt i 
samarbejde med vores medlemmer, Hillerød Kommune, lokale institutioner og 
virksomheder og mange andre interessenter. Frivilligcentret favner bredt fra 
skakklub over foreninger for mennesker i krise.  
 
At styrke sammenhængskraften i samfundet er jo noget, vi som frivillige kan. Det 
kræver sammenhold og evnen til at engagere og finde løsninger sammen. Det 
kræver empati. Og det er det, vi også kan her i frivilligcentret. Så vi står på en god 
platform, også når vi ser lidt ind i fremtiden.  
 
Vi har meget at bidrage med, hvis der skal findes løsninger, der bygger på 
deltagelse. Mange har øje for at få flere med - også dem, der måske ikke har det 
lettest i hverdagen – dem, der kræver en ekstra hånd. Så vi har en række vigtige 
grundlæggende kompetencer, som med garanti også vil blive efterspurgt i 
fremtiden. 
 
Det betyder dog ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Jeg tror, vi alle har godt af at 
stille lidt skarpt på, hvordan vi kan styrke vores foreninger og de platforme, vi hver 
især står på.  
 
I bestyrelsen forsøger vi at gøre det ved at arbejde med en afgrænset strategi, 
som lægger vægt på fire elementer, vi tænker kan styrke frivilligcentret også for 
grupper, som vi i mindre grad ser i huset nu, f.eks. unge som ældre, der oplever 
sig som psykisk sårbare og med behov for en hjælpende hånd ind i fællesskabet.  
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Vi arbejder med at styrke vores synlighed. Vi har arbejdet med en 
kommunikationsstrategi, som er ved at tage form. Lokalsamfundet og vores 
(potentielle) samarbejdspartnere skal vide, hvem vi er.  
 
Vi har arbejdet for at: 
 rekruttere flere frivillige gennem bl.a. brobygning via samarbejde med eksterne 

partnere og kommunen for at udbrede og udvikle frivilligheden 
 sikre gode rammer for samarbejdet om frivillighed på tværs af foreningerne og 

facilitere begivenheder, hvor de frivillige mødes på tværs 
 forbedre vores muligheder for at dokumentere og evaluere de mange indsatser, 

I er med til at sætte i gang – ikke kun for at værdisætte det økonomisk, men 
også for at vise det samfundsgavnlige i de frivillige indsatser 

 
Vi arbejder for at sikre et langsigtet økonomisk grundlag. Vi ser gerne, at flere vil 
støtte vores arbejde – men ved jo også, at vi skal være skarpe på at kunne 
argumentere for, hvorfor det er nødvendigt. Dette er, hvad bestyrelsen har 
arbejdet med – men vi tænker også, at alle foreninger og grupper i det kommende 
år med fordel kan gøre sig nogle overvejelser om samme emner.  
 
Jeg tænker, vi alle skal blive bedre til at brobygge med hinanden. Der kan være 
meget at hente i samarbejde med andre og udvide horisonten med nye 
samarbejdspartnere.  
 
Vi har været medarrangør af Fællesskabsfestivalen, arrangeret Frivilllig Fredag 
med fokus på det gode værtskab og inviteret til Sociale Byvandringer, hvor 
potentielle frivillige, frivillige og foreninger kan blive inspireret og inspirere til, 
hvordan vi gør os mere attraktive. Alt sammen arrangementer, der styrker ønsket 
om brobygning og mere synlighed i lokalsamfundet.  
 
Vi har også understøttet målet om at sikre mangfoldighed og inklusion i vores 
aktiviteter bl.a. gennem arrangementer som mandeinspirationsdag og aktiviteter 
rettet mod at sikre vores handicappede borgere både fysisk og social tilgængelig i 
foreningslivet. 
 
Vi har bl.a. i samarbejde med vores landsorganisation arbejdet videre med 
udviklingen af nye redskaber til dokumentation og evaluering.  
I samarbejdet med kommunen har vi også fået udviklet en samarbejdsskabelon, 
som sikrer en mere præcis arbejdsdeling i vores samarbejde - og sidst men ikke 
mindst sætter fokus på de resultater og nytteeffekter, der udspringer af 
samarbejdet. 
 
Økonomien har vi også arbejdet meget med i året, der er gået. Vi har heldigvis – 
foruden vores grundfinansiering fra stat og kommune - også nogle fonde og 
bidragsydere, som nu igennem en længere tidsperiode har ønsket at støtte vores 
arbejde.  
 
Det er vi meget taknemmelige for. Vi har dog trods disse tiltag måttet tilpasse 
vores bemanding til de aktuelle økonomiske rammer. Det har betydet, at vi har 
måtte skære i det antal arbejdstimer, sekretariatet har til rådighed. Men vi har jo 
et meget velfungerende hus med en række faste aktiviteter og ikke mindst 
myreflittige og dedikerede frivillige, der sikrer, at frivilligcentret altid er et levende 
hus at besøge. Et sted, hvor der bliver taget godt imod en. Vi har fortsat 
kerneaktiviteter, som rådgivningsaktiviteter, Kom med!-aktiviteter og 
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trivselsgrupper for børn og unge, der år efter år viser deres relevans og 
bæredygtighed gennem et enormt frivilligt engagement. Dette kombineret med et 
rigtig godt arbejdende sekretariat har sikret stabilitet og fremgang i året, der er 
gået. Det giver mig en god mavefornemmelse for det kommende år.  
 
Håber også, at I fortsat ser frivilligcentret som det naturlige samlingssted for 
frivilligheden, og at I har lyst til at understøtte husets drift såvel som 
sammenhængskraft så meget som muligt. Vi er optaget af at flere medlemmer 
indgår i samarbejder om at skabe rummelighed og bidrager til, at vi får flere med i 
de lokale fællesskaber. 
 
Jeg vil slutte af med at takke for alle de mange sociale initiativer, som I har sat i 
gang og driver i frivilligcenteret – og den støtte vi oplever og har modtaget i året, 
der er gået. Det giver en fornemmelse af stor opbakning til frivilligcentret og den 
frivillige virkelyst. 
 
Vi ved nu, at 2020 vil byde på helt særlige udfordringer, hvor vi skal være sammen 
på afstand – lad os løse dem sammen. 
 
Hillerød, april 2020. 
 


