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Referat fra brugermøde 
Mandag d. 28. januar 2019 
i Frivilligcenter Hillerød 

Velkommen og formål med mødet 
Anette bød velkommen til godt 50 repræsentanter fra 37 medlemsforeninger. 
Dagsordenen bestod af fire punkter:  
1. Kort om rammen for vores hus  
2. Husets drift (lokaler/inventar i hverdagen – køkken, mødelokaler, gangarealer, toiletter, udearealer)  
3. Kommunikation og samarbejde om huset (drøftelse af og input til ”best practice”) 
4. Husets udvikling og muligheder (drøftelse og input) 
 
Formålet med mødet var at engagere jer - medlemmerne - i det daglige hushold af frivilligcentret. Vi er alle 
en del af dette fællesskab, så tag medejerskab og ansvar – og kom gerne med ideer og forslag til, hvordan I 
kan bidrage til og vi sammen kan forbedre huset og sammenholdet på tværs af foreninger/grupper.  
 
Anette opfordrede alle medlemmer til at være fortalere for frivilligcentret med engagement og værtskab i 
huset. 
 

1. Kort om husets ramme  
Husets rammer er baseret på en brugeraftale mellem Hillerød Kommune og FcH. Hillerød Kommune 
understøtter med noget økonomi til FcH, ca. 1/2 times rengøring om dagen samt hjælp fra en pedel efter 
aftale. FcH er ansvarlig for brugen af huset og skal sikre, at så mange foreninger/grupper kan bruge og få 
glæde af husets lokaler. Det er derfor vigtigt, at man altid oplyser, hvor mange man bliver til mødet, når man 
booker lokaler. Anette fortalte, at der samarbejdes i Kulturaksen om at opnå støtte til at etablere et (nyt) 
fælles køkken for Kulturaksen. Det ligger dog nok lidt ude i fremtiden. 
 

2. Husets drift 
Det primære budskab fra Anette var en opfordring til, at alle medlemmer i højere grad prioriterer 
medansvar for vores fælles hus. En af de største udfordringer er køkkenet mht. oprydning/rengøring. 
Toiletterne skal primært være rengjorte og kunne godt trænge til et ”facelift”. Mødelokalerne kræver 
løbende oprydning/rengøring. I gangarealerne er der mest behov for oprydning. Og udearealerne kan også 
fungere bedre – særligt omkring sidedøren. 
 
Spørgsmål til diskussion ved bordene: 
Hvordan oplever I lokalerne, når I kommer og går? Hvad fungerer, og hvad kan blive bedre? 

• Det opfattes generelt positivt at holde møder i huset. 

• Stor tilfredshed med standarden.  

• Man føler sig hørt og hjulpet i FcH.  

• Det er altid muligt at finde et lokale/løsning. Jytte er eminent til at styre lokalebookingen. 

• Der var en del kommentarer om køkkenet fra samtlige grupper: 
▪ Køkkenet er for lille. Det er bøvlet at stå med opvasken, hvis maskinen er fyldt. 
▪ En ekstra opvaskemaskine i køkkenet vil kunne aflaste. 
▪ Svært at få plads i køkkenet, særligt ved kaffemaskinerne.  
▪ Opvaskemaskinen er p.t. i stykker. Der mangler en opvaskebalje og en drivbakke, når man skal vaske 

op pga. fyldt eller defekt opvaskemaskine. FcH indkøber disse ting.  
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▪ Sæt altid kopper m.v. i opvaskemaskinen og start den, inden man går.  
- efterlad IKKE opvask på bordet – vask det selv op i hånden.  

▪ Selv om køkkenet er lille, hersker der som regel en god stemning og hjælpsomhed. 
 

OPFORDRING OG GODE IDEER FRA DELTAGERNE: 

• Ryd altid op efter dig. Gulvet skal fejes, og bordene skal tørres af efter mødet. 

• Husk at slukke ovn, kaffemaskiner m.v., når du er færdig.  

• En tegning/oversigt i alle rum, som viser, hvordan rummet skal efterlades. (De nuværende tegninger 
opdateres og hænges op i huset) 

• Wifi-kode ophænges i alle mødelokaler. (FcH checker med Richard, som er it-ansvarlig) 

• Bedre belysning udenfor. 

• Bedre udendørs skiltning, så flextrafik, taxaer og nye brugere kan finde vej til FcH. 

• Ændre skilte til Frivilligcenter Hillerød i stedet for Borgercafeen/Kulturværkstedet. 

• Undgå sten som dørstopper ved sideindgangen. Det larmer unødigt meget, når der holdes møder i 
lokale 1.1. (Der er ingen grund til at lægge stenen i døren, for døren låses først kl. 20.00. Information 
om dette ønskes tydeliggjort).   

• Læg FcH’s registreringsskema på hjemmesiden, så det kan hentes der og udfyldes hjemme, hvis man 
har glemt det ifm. møder.  

 
OPFORDRING FRA FcH: 
OBS! Jytte i FcH kommer som den første hver morgen og er derfor også den første, der står ansigt til 
ansigt med resterne af gårsdagens møder med stabler af kopper, mad/drikkevarer etc.  
Sæt altid tid af til oprydning efter jeres møder, også selv om de slutter sent! 
 
Anette genintroducerede retningslinjer for lån og brug af lokaler i frivilligcentret. Folderen vedhæftes i 
mailen med referatet.  

 

3.    Kommunikation og samarbejde om huset 

Spørgsmål til diskussion ved bordene i grupper: 

• Hvordan kommunikerer vi bedst sammen om forhold vedrørende vores hus? 

• Hvordan kan I sikre, at viden om huset og kulturen overleveres til nye medlemmer af jeres 
forening/gruppe? 
 

OPFORDRING OG GODE IDEER FRA DELTAGERNE: 

• Udpeg en person, der skal være kontaktperson ifm. information fra FcH og om huset – og ansvarlig for 
at videreformidle oplysninger til resten af brugerne i foreningen. 

• Videresend mails fra FcH til alle frivillige/bestyrelsen.  

• Lav et punkt på dagsordenen (bestyrelses- og medlemsmøder) med nyt fra frivilligcentret.   

• Brug mail som primær kommunikationsvej – de ses og er lettere at videresende til andre i foreningen. 

• Én besked pr. mail – og brug tydelige emneoverskrifter, så man let kan finde mailen i sin inbox.  

• Vær mentor for nye foreningsmedlemmer, giv dem en rundtur i huset og intro til retningslinjer.  

• Vis altid åbenhed, venlighed og interesse på tværs af grupper og andre brugere af huset.  

• Behandl andre, som man selv ønsker at blive behandlet. God og venlig modtagelse.   

• FrivilligBørs virkede godt som et kulturfremmende arrangement.  
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4. Husets udvikling og muligheder – forslag og ønsker 

 

GODE IDEER FRA DELTAGERNE: 

• Forslag om en fælles arbejdsdag. 

• Opsætning af bænke på det nye græsområde på venstre side af FcH til udendørs møder. 

• Dørene klaprer og lukker kold luft ind i FcH – hvordan kan det løses? 

• Handicapforholdene er vigtige at få gjort noget ved. Vi skal have en automatisk døråbner på 
sidedøren, så alle - både kørestolsbrugere og dårligt gående - let kan komme ind og ud af huset. 

• Sidedøren skal bruges som hovedindgang efter kl. 16, da man ellers går direkte ind i et møde. 

• Oversigt over dagens brugere af lokaler placeres under skærmen ved sidedøren.  

 
Hvem vil/kan hjælpe ad hoc og med specifikke opgaver? 
Denne liste over ad hoc og løbende faste opgaver blev præsenteret: 

Ad hoc: 
• Malerarbejde (alle toiletter trænger til en ”overhaling”) 
• Bortkørsel af storskrald (til genbrugsstationen) 
• Handy-(wo)man fx reparation af borde, stole… 

 
Løbende faste opgaver:  
• Køkkentjans: Afkalkning af kaffemaskiner, rengøring af inventar, skrubbe krus, ordne vasketøj  
• Blomsterpasning 
• Opsætning af lydanlæg i Kedelhuset 
• Uddeling af månedsprogrammer i hele kommunen 

 
Der blev spurgt, om der var medlemmer, der vil påtage sig nogle af disse opgaver? Tag en snak i 
foreningerne om, hvad I hver især kan bidrage med. Og kontakt derefter FcH, så koordinerer vi indsatserne.   

FcH vil bl.a. gerne tage initiativ til at holde en sommerfest for medlemmerne og engagere jer i Kulturnat  
(d. 20/9). På Kulturnatten inviterer vi Hillerøds borgere ind i vores hus, hvor det summer af liv og aktiviteter, 
sammen med jer. Mere info følger om dette. 
 
Tak for en aktiv og engageret deltagelse til alle fremmødte medlemmer. 
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Deltagere: 
 

Dorthe Nielsen ADHD Nordsjælland Anni Rønsholdt Hjerteforeningen 
Edith Hansen Alzheimerforeningen Jørgen Nielsen HSI + FcH’s bestyrelse 
Jytte Mathiasen Alzheimerforeningen Flemming Petersen Klatmalerne 

Kirsten Dalgaard 
Amnesty International, Hillerød 
Motionsvenner + Styrk din Krop  Elisabeth Petersen Klatmalerne 

Jørgen K. Hansen Angstforeningen Jytte Grønlund Læsekreds Q11 
Emma Emtkjær Autismeforeningen Hans Mølbæk Naturhistorisk Forening Nordsjælland 
Tina Emtkjær Autismeforeningen Christine Wennerberg Nordsjællands Delebiler 
Annabeth Jørgensen Barokhavens Venner Karl Vilhelm Nielsen PTU Nordsjælland 
Flemming Jensen Barokhavens Venner Bent Kauffmann Røde Kors 
John Nielsen  Danmarks Naturfredningsforening Irene Hansen Røde Kors 

Jørgen Nielsen Danmarks Naturfredningsforening Lau Jørgen Nielsen Sathya Sai Baba Centret 

Jørgen Eckmann Dansk Blindesamfund Nordsjælland Torben Reimann Sathya Sai Baba Centret 
Birgit Vinholt Hansen Danske Slægtsforskere Vibeke Pagh Scleroseforeningen 
Lise Tarkiainen Efterladte efter selvmord  Lars Mønsted Seniorer uden Grænser 
Ethel Ejlskov Foreningen NORDEN Ulla Maribo Sprogcafé 
Merete Kauffmann Foreningen NORDEN Signe Borch Vennepunktet 
Margit Nelson Fri-hjul + Hillerød Bys Lokalråd Pia Gulstad Veterancafé 
Lizzie Lyngby Gigtforeningen Susanne Sandholt Vævekredsen 
Niels Madsen GrønnegadeCentrets brugerforening Birgit Vejby Hillerød Ældreråd 

Lene Lentz Haveselskabet Anette Nielsen Frivilligcenter Hillerød 
Asger Berg Hillerød Lokalhistoriske Forening Jytte Behrendtz Frivilligcenter Hillerød 

Hans Jacobsen Hillerød Skakklub Klaus Lehrmann Frivilligcenter Hillerød 
Bente Askov Hillerød Stavgangsforening Thilde S. Hansen Frivilligcenter Hillerød 
Birgit Larsen Hillerød Stavgangsforening   

 


