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Bestyrelsens beretning (v. bestyrelsesformand Peter Andersen) 

Velkommen til alle. 

Endnu et år er gået i Frivilligcenterets liv og der er sket det med frivilligcenterets liv som sker for os alle 

for hvert år der lægges på: Vi bliver mere modne.  

Men der er jo ikke noget, der siger, at modenhed ikke kan udvikles samtidig med at ungdommens 

åbenhed og nysgerrighed bevares. 

Det synes jeg har kendetegnet driften af frivilligcentret i året, der er gået. Vi har fået lidt bedre styr på 

de grundlæggende rutiner og fået skabt et fornuftigt overblik over de centrale elementer i husets daglig 

drift og økonomi. Vi er ikke helt kommet i hus ift. til at prioritere blandt de mange initiativer, der kan 

iværksættes – hvis vi vel og mærke havde været 10 ansatte medarbejdere. 

Men med baggrund i de ressourcer vi har - og dygtig ledelse, medarbejdere og frivillige – synes jeg, vi i 

stigende grad går systematisk og reflekterende til opgaveløsningen. Det er med til at skabe kontinuitet.  

Det forgange år har jeg fået øjnene op for vigtigheden af netop kontinuiteten.  Det er det skaber 

overskuddet til den nødvendige udvikling af frivilligcentret og den lokale frivillighed. Og jeg synes, jeg 

kan tillade mig at sige, at der har været en positiv udvikling i gang – også i 2018.  Der har været gode 

rammer for, at vi sammen har kunnet bidrage til at skabe et levende hus i udvikling, hvor kontinuitet og 

nysgerrighed har kunnet udvikle sig side om side 

Et vigtigt element i sikringen af den langsigtede kontinuitet og udviklingsmulighederne er en solid 

strategi. Bestyrelsen har derfor i tæt samarbejder med ledelse og medarbejdere siden efteråret 2018 

arbejdet med en ny strategi for frivilligcentret 

Vi vil kort præsentere den ny strategi senere i aften, og I kan også se de fire indsatsområder omtalt i 

årsskriftet for 2018, så jeg vil ikke dvæle så meget ved den her. Jeg vil dog gerne fremhæve, at det har 

været en rigtig spændende og arbejdskrævende rejse at komme, dertil hvor vi er nu.  

Et vigtigt element i strategiarbejdet har været en omfattende interessentanalyse, hvor vi har spurgt ind 

til hvilke styrker og svagheder udvalgte brugere og samarbejdspartnere ser i relation til frivilligcentret.   

Vi fik snakket med nogle af jer, vores medlemmer, naboerne i kulturaksen og kommunale 

kontaktpersoner og en række byrådsmedlemmer. Og jeg vil her gerne takke jer alle for, at i har haft lyst 

til at sætte tid af til en dialog med os. 

Vi fik mange brugbare input. Et af de gennemgåede input var f.eks., at man gerne ser, at frivilligcentret 

bliver endnu mere synligt på det, vi kan og gør.  

Det er jo en anbefaling, der er svær at ignorere, og vi har derfor gjort synligheden til et væsentligt 

indsatsområde i vores strategi for de kommende år. Men at der fortsat er et forbedringspotentiale på 

dette område, betyder jo ikke at vi har været usynlige i 2018.  

Året har budt på mange aktiviteter, der har været med til at sætte fokus på frivilligheden. Vi husker nok 

en del af os her, FrivilligBørsen, som med sine 175 deltagere var yderst velbesøgt og gav ophav til rigtig 

meget positivt feedback under og efter – og en masse aftaler mellem frivillige foreningsrepræsentanter, 

kommunale institutioner, studerende, lokale kirker m.v.  

Vi har brugt en del krudt på at følge op på om de 117 aftaler der blev indgået. Knap et halvt år efter, har 

det vist sig at det kun er ca. 25 aftaler der er indgået. Til gengæld er den generelle tilbagemelding 
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fortsat, at man meget gerne deltager igen og dagen står som noget særligt for alle, der deltog. Det 

betyder med andre ord, at Frivilligbørsens fokus på det at indgå aftaler, reelt betyder mindre end det at 

mødes med mennesker, der er engageret på kryds og tværs af Hillerød. Og så må tiden vise, hvad det 

kan føre med sig af ideer og aftaler. 

I forbindelse med afviklingen af Frivilligbørsen er det værd at bemærke, at vi fik god hjælp af 

Klaverfabrikken. Noget af det jeg ser som et udtryk for det potentiale der er, for et stærkere 

samarbejde på tværs af Kulturaksen til gavn for samarbejde og synlighed her i området. Nu drømmer vi 

sammen om at lave et fælles køkken i området, og der samarbejdes i den Sociokulturelle Landsby om 

nye fælles aktiviteter. 

Så vores vindue udadtil er stadig åbent. 

Vi deltager jo også traditionen tro i større arrangementer i kommunen, både i Byfesten og Kulturnatten, 

hvor mulighederne i fællesskaberne bliver tematiseret.  

Vi kommer også i kontakt med lokalsamfundet gennem nogle af de længerevarende og faste aktiviteter, 

som har udspring i Frivilligcenteret, og som jeg ved, mange af de involverede såvel som brugerne, 

sætter stor pris på. Her kan jeg f.eks. nævne vores trivselsgrupper og Kom Med projektet. 

Der er andre væsentlige aktiviteter, der i årets løb både har været med til at åbne dørene ud ad til, og 

sikre at vi opfylder en af vores kerneforpligtelser: at understøtte det frivillige arbejde. Her tænker jeg på 

vores faste rådgivningsaktiviteter og de velbesøgte workshops, hvor der eksempelvis arbejdes med 

hvordan man rekrutterer nye medlemmer til sin forening og bruger de sociale medier  

Så der bliver gjort en solid indsats for at trække nye ind i de sociale fællesskaber – og det er der også 

god grund til. Undersøgelser viser, at mere end 1/5 alle voksne ikke oplever at være en del af et 

fællesskab. Og det skal holdes op imod, at der er evidens for at det er gavnligt for vores mentale 

sundhed at være en del af et meningsfuldt fællesskab – og med tanke på det stigende antal personer, 

der rammes af angst stress og depression er det jo en vigtig mission, vi er ude i her. 

Så alle disse bestræbelser er jo heldigvis ikke forgæves. Der er mange, der sætter pris på frivilligcentret 

og alle os frivillige. Der er flere der understøtter os med små eller større donationer - med alt fra nye 

termokander til større økonomiske bidrag – og så var der jo også lige den borger, der kom ind fra gaden 

og donerede 30.000 kr. til frivilligcenteret. Dejligt og helt fantastisk – og meget vigtigt for at vi kan 

holde skruen i vandet og samtidig give mulighed for at vi kan tænke lidt ud af boksen. 

Og apropos kontinuitet, så er en stabil økonomi for centret en hjørnesten for al aktivitet og udvikling Vi 

følger løbende op på centrets økonomi i bestyrelsen, og har en del erfaring i sekretariatet, der gør, at vi 

holder vores budgetter på trods af at en stor del af vores økonomi fortsat primært er sammensat af 

projekter og løbende donationer. Men alene det forhold, at kommunen har udvidet grundbeløbet, så vi 

kan ansætte yderligere en medarbejder foruden Anette, vores leder, er af meget stor betydning og en 

nødvendighed for at sikre kontinuitet og et grundlag for at engagere frivillige såvel som generere nye 

tiltag og samarbejde.    

Vi kommer samlet set ud af året helt fornuftigt med et lille overskud, og det synes jeg, vi kan være 

tilfredse med. Jeg ser dog stadig udfordringer for vores økonomi fremadrettet, dels ift. at sikre et 

fremtidigt indtægtsgrundlag – dels fordi de statslige støttemuligheder følges af et øget krav til 

evidensbaserede metoder og specifikke målgrupper og indsatsområder.  

Men dette understreger jo blot vores afhængighed af samarbejdet med omverden.  
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Den erkendelse er man også kommet til i vores landsorganisation FriSe. Vi var nogle stykker herfra, der 

var til FriSes årsmøde for nylig. Her blev det nye kvalitetsgrundlag for frivilligcentrenes virke 

præsenteret. Det er udarbejdet gennem en længere proces med alle medlemmerne, som vi også har 

været en del af.  

Tænker, at det er rigtig godt, at vi får et nyt fælles kvalitetsgrundlag for frivilligcentrene. 

Grundlæggende betyder dette en vis ensretning af frivilligcentrenes rammevilkår, f.eks. med krav om 

udarbejdelse af strategier og krav til bredden i centrenes bestyrelse. Det er jo bl.a. den 

vedtægtsændring, vi har lagt op til i aften, et udtryk for.  

Det er samtidig min vurdering, at der fortsat er rum til, at vi kan udvikle os individuelt og med 

udgangspunkt i lokale vilkår – men at det også er noget, vi skal stå vagt om i fremtiden. Der er mange, 

der godt vil have indflydelse på retningen. 

På FriSes årsmøde var der flere interessante oplæg bl.a. fra professor Bjarne Ibsen fra Syddansk 

Universitet, der provokerede den frivillige verden. På baggrund af en større undersøgelse lagde han ud 

med at postulere - og jeg citerer: ”En stor del af civilsamfundet er en forsamling af nørder med meget 

egoistiske interesser. Hver forening kæmper for sine specifikke interesser uden stor interesse for 

fællesskabet.”   

Han underbyggede sine påstande meget grundigt. Men derfor behøver man jo ikke at være enig med 

ham, men jeg synes, det efterlader alle os frivillige og foreningsmennesker med et spørgsmål, der altid 

er værd at drøfte: Hvem arbejder vi egentlig for? Er det os, der udgør en hjørnesten i samfundets 

sammenhængskraft – eller er der mere, vi kan gøre for det? Er der behov for at rette blikket mere 

udad? Hvordan inkluderer vi dem, der endnu ikke er med i et fællesskab?  

Et spørgsmål som vi i frivilligcenteret har stillet og haft fokus på gennem mangfoldighedsindsatsen – og 

fortsætter med i 2019. 

Personligt tænker jeg, at de mange fællesskaber, som vi er en del af, tilsammen udgør et væsentligt 

element i samfundets sammenhængskraft, og derfor er værdifulde både for dem, som yder, og nyder. 

I forlængelse af den betragtning, vil jeg takke jer alle for den frivillige indsats, I har ydet. Tak til alle for 

et kæmpe engagement og tak til alle dem, der har bidraget til centrets drift med arbejdskraft og midler. 

I min første formandsberetning i 2013 kunne jeg liste alle bidragsyderne op. Det er blevet meget svært i 

dag – da der er så mange der bidrager – og det synes jeg, vi skal glæde os over. Tak for et godt år.  


