
 

    

Aflæggelse af regnskab for projektperioden 

I begyndelsen af januar blev der fremsendt et regnskab til 

Socialministeriet for de kr.40.000,-. 

Der blev returneret kr.  9.829,53 og dermed forbrugt kr. 30.170,47. 

Midlerne blev brugt således: 

Informationsmøde   kr.              18.510,39  

Stiftende generalforsamling kr.                8.525,18  

Initiativgruppen og kørsel  Kr.                3.134,90  

I alt    kr.              30.170,47 

Deltagelse i møder med Frise 

Landsorganisationen afholdt i efteråret 2010 flere møder med 

repræsentanter fra de seks nye Frivilligcentre, der var i spil. 

Frivilligcenter Fredensborg deltog i et par af møderne, som var meget 

informative, og det var godt at lære nogle af de andre Frivilligcentre 

at kende. 

Alt i alt har det været en spændende opgave at være med i 

etableringen af Frivilligcenter Fredensborg og tak til alle, som har 

deltaget så aktivt og konstruktivt i arbejdet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Formand 

Ruth Cilwik Andersen 

 

 

 

                    

 

 

 

           Årsberetning for 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
        Frivilligcenter Fredensborg 

       Baunebjergvej 401 
       3050 Humlebæk 

       www.frivilligcenterfredensborg.dk 
        admin@frivilligcenterfredensborg.dk 

        Mobil 30 28 40 85 
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Initiativgruppen Baggrund/historie 

I løbet af foråret 2010 satte 10 foreninger i Fredensborg Kommune 

sig sammen og drømte om et Frivilligcenter i Fredensborg. Der blev 

tænkt mange tanker og mange drømme så dagens lys. Gruppen blev 

klar over, at der i maj måned var en ansøgningsfrist for ansøgning til 

en pulje i Socialministeriet vedrørende ”etablering og information” til 

oprettelse af nye frivilligcentre. Puljen var til at få afklaret, om der var 

behov og opbakning til et frivilligcenter i Fredensborg Kommune.  Der 

blev skrevet en ansøgning og Fredensborg Kommune gav tilsagn om, 

at de var interesseret i at få oprettet et Frivilligcenter. Gruppen fik 

positiv svar på ansøgningen i midten af juli måned. Der blev bevilliget 

kr. 40.000,- til at gå videre med ideen. 

Initiativgruppen arbejdede videre med at få arrangeret et borgermøde 

som blev afholdt den 27. oktober på Karlebo Kro.  

 

Informationsmødet  

Mødet blev afholdt sent i efterår med ca. 80 deltagerere og 

opbakningen fra borgerne var meget stor. Borgmesteren sagde blandt 

andet ” Viljen til at yde frivilligt arbejde er til stede i Fredensborg” og 

fortalte om det fine frivillige arbejde, der allerede udføres i 

Fredensborg Kommune. Borgmesteren nævnte også at der i fremtiden 

vil blive brug for, at endnu flere borgere vil involvere sig i 

civilsamfundet og give en hånd med. 
Socialudvalgsformanden gav et specifikt bud på vigtigheden af at få 

borgere involveret i frivilligt arbejde – ligesom han også havde et bud 

på, hvor den kommunale medfinansiering skulle komme fra. Gruppen 

fik grønt lys til at gå videre med ideen. 

 

 

 

 

 

 

Stiftende generalforsamling 

Den 9. november blev der afholdt stiftende generalforsamling igen på 

Karlebo Kro. Mange foreninger mødte op og Foreningen Frivilligcenter 

Fredensborg blev stiftet.  

Konstituering 

Bestyrelsen blev valgt og konstituerede sig således: 

           Formand:   Ruth Cilwik Andersen 

           Næstformand:  Sahar Faour 

           Kasserer:  Kirsten Vang 

           Sekretær:  Jannie Lehmann 

           Menigt medlem:  Lola Hollesen 

1. suppleant:  Winnie Atkinson 

2. suppleant:  Knud Pedersen 

 

Bestyrelsesmøder 

Der blev afholdt to bestyrelsesmøder i 2010. 

 

Samarbejdsaftale med Fredensborg Kommune 

Umiddelbart efter informationsmødet blev der taget kontakt til 

Socialforvaltningen med Socialudvalgsformanden i spidsen for at 

udarbejde en samarbejdsaftale. 

 

Ansøgning til Socialministeriet 

I midten af november blev der fremsendt en ansøgning til 

Socialministeriet sammen med en kopi af samarbejdsaftalen mellem 

Foreningen Frivilligcenter Fredensborg og Fredensborg Kommune. 

 


