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Forslaget til vedtægtsændringen ved GF den 22.3. kl. 19.30-20.23 (udsendes 8 dage forud for GF) 
 
Motivation for forslag til vedtægtsændring:  
 
Socialstyrelsen har fra 2018 udformet nye tildelingskriterier for puljen: Grundfinansieringen af Etablerede 
Frivilligcentre, hvorfra vi som frivilligcenter får halvdelen af vores grundfinansiering på 350.000 kr. årligt. 
Fra 2018 (med frist den 6.4.2018) skal vi som noget nyt sende en ansøgning, som indeholder 
dokumentation for, at vi som frivilligcenter har en medfinansiering fra Hillerød Kommune (min. samme 
beløb eller mere) og en strategi for frivilligcentrets mål og opfølgning herpå. Af specifikke mål bør der indgå 
følgende:  
 
Mål for hvordan FcH understøtter rekruttering af frivillige i lokale foreninger 
Mål for hvordan FcH understøtter rekruttering af udsatte borgere som frivillige i lokale foreninger 
Mål for mangfoldighed i medlemssammensætning 
Mål for facilitering af netværk mellem medlemsforeningerne  
 
Desuden skal FcH kunne dokumentere, at vedtægterne danner grundlag for en bredt sammensat 
bestyrelse med repræsentanter fra forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer. 
Det sidste kriterium er fra styrelsens side motiveret af, at ”frivilligcentrenes bestyrelser bør afspejle 
lokalmiljøet og have forskellige kompetencer i overensstemmelse med frivilligcentrets profil, formål, 
kerneopgaver og strategi”.  
 
I Hillerød har bestyrelsen siden opstarten været bredt sammensat med repræsentanter både fra de sociale 
foreninger, kulturen og idrætten. Det er vi meget glade for i Hillerød og ønsker naturligvis fortsat at arbejde 
for dette.  
 
Bestyrelsen har tidligere talt om muligheden for også at engagere relevante kræfter udenfor foreningslivet i 
bestyrelsesarbejdet ved at invitere repræsentanter fx fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, 
kommune eller lokaludvalg, som har interesse i eller ønsker at understøtte frivilligcentret og vores formål, 
med i bestyrelsesarbejdet.   
 
Bestyrelsen foreslår således nedenstående vedtægtsændringer (vedtægter dateret 31.3.2016): 
 
§ 3 Betingelser for medlemskab 
Stk. 1: Som medlemmer kan optages: 
Foreninger, grupper, m.fl., hjemmehørende i Hillerød Kommune, som i eget virke udfører eller har som mål 
at udføre et frivilligt engagement og virke, og som støtter frivilligcentrets virke i den frivillige indsats. I 
tvivlstilfælde, tager bestyrelsen den endelige beslutning om medlemskabet. 
 
Stk. 1 ændres til: 
”Som medlemmer kan optages:  
Frivilligt baserede foreninger, organisationer og selvorganiserede grupper med aktiviteter i Hillerød 
Kommune, som kan tilslutte sig frivilligcentrets vedtægter. I tvivlstilfælde tager bestyrelsen den endelige 
beslutning om medlemskabet.” 
 
§ 6 Bestyrelsen 
Stk. 1: Bestyrelsen består af fem medlemmer. 
- Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt medlemmerne i henhold til § 3, stk. 1. 
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- Foreningens samt medlemsforeningernes lønnede personale er ikke valgbare. 
- Bestyrelsen vælges for to år, således at tre medlemmer er på valg i lige år og to medlemmer i ulige år. 
- Formand og næstformand kan ikke besættes med kommunale repræsentanter. 
- På generalforsamlingen vælges desuden to suppleanter for et år. 
 
I styk 1 tilføjes følgende nye punkt: 
”- Bestyrelsen kan udpege op til yderligere to bestyrelsesmedlemmer udenfor frivilligcentrets 
medlemskreds. Disse udpeges for et år ad gangen.” 
 


