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Bestyrelsens beretning 

Frivilligcenter Fredensborg (herefter forkortet FF) har haft et meget 

spændende og travlt år 2011! Med midler fra Socialministeriet og 

Fredensborg Kommune har vi ved årets begyndelse været i stand til 

at ansætte en kompetent sekretariatsleder, der var medvirkende til 

at vi er kommet så godt i gang! På alle måder har det været en god 

oplevelse at se FF få ”fodfæste” i såvel foreningerne som blandt 

borgerne i Fredensborg Kommune!  

Det var året hvor vi fik os etableret om dog i midlertidige lokaler, 

først på Hal Kocks Vej 3 fra d. 1. februar 2011 til 1. juni 2011 og 

herefter i den nedlagte tandklinik på Humlebækskole i Humlebæk. 

Her blev det til 3 arbejdspladser og et møderum med et tekøkken.  

I bestyrelsen har der været fokus på at få de overordnede linjer på 
plads og på at bestyrelsen fungerer godt sammen. Der blev afholdt 
et bestyrelseskursus i juni måned, ligesom der i efteråret blev 
afholdt en ”brainstorm-dag” for at sikre en dynamisk udvikling i 
fremtiden. 

Den valgte bestyrelsen på generalforsamlingen:  

Formand, Ruth Cilwik Andersen 
Næstformand, Sahar Faour  
Kasserer, Lola Hollesen  
Sekretær, Jannie Lehmann  
Menigt medlem, Winnie Atkinson  
1. suppleant, Knud Pedersen  
2. suppleant, Louis Sander Larsen 
 

En stor tak for godt samarbejde til alle, der har bidraget til at FF i 

den grad har fået en god start.  

På bestyrelsens vegne  

Ruth Cilwik Andersen 
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Synliggørelse af frivilligt socialt arbejde 

Synlighedsdage 

FF’s formål er at skabe opmærksomhed omkring Frivilligcenter 

Fredensborg, de sociale-, patient-, og humanitære foreninger og 

det arbejde de laver. En måde hvorpå dette blev gjort var gennem 

synlighedsdage, hvor alle foreningerne havde en bod med inform-

ationer, materialer og konkurrencer. 

For at sætte fokus på det frivillige sociale arbejde i Fredensborg 

kommune blev der afholdt 4 synlighedsdage: 

 11. juni 2011 i Humlebæk 

 10. september 2011 i Fredensborg 

 17. september 2011 i Kokkedal 

 24. september 2011 i Nivå 

Synlighedsdagene blev levendegjort ved, at der i forbindelse med 

arrangementet blev holdt børneloppemarkeder i de pågældende 

byer. Synlighedsdagene var en stor succes og mange ivrige børn og 

forældre mødte op.  

Åbent Hus 

I anledning af de nye lokaler Frivilligcentret fik tildelt i 2011 på 

Humlebækskole, var der indvielses den 6. september. Mange 

borgere, medlemmer af de forskellige foreninger, politikere  og 

embedsmænd var mødt op for at fejre dagen. Borgmesteren 

klippede den røde snor, han beskrev frivilligcenteret som et 

kraftcenter for den frivillige indsats i Fredensborg kommune, men 

erkendte at lokalerne ikke var ideelle endnu – men på sigt 

forhåbentlig ville blive det.   
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Frivillig Fredag 

Årets frivillige ildsjæl 

Medlemsforeningerne besluttede på et møde i foråret, at de 
ønskede at Frivilligcentret stod i spidsen for at hædre en ildsjæl på 
det frivillige sociale område. Frivilligcentret bestyrelse fik til opgave 
at udarbejde retningslinjer for tildeling af en hæderspris/ildsjæls-
pris, og en arbejdsgruppe blev nedsat til at skaffe økonomiske 
midler til prisen.  

I 2011 blev prisen uddelt for første gang, den gik til Fadi Abou 

Jamous og bestod af 10.000 kr. og et indrammet diplom. 

Frivillig Fredag blev afholdt i Medborgerhuset Egedal i Kokkedal d. 
30. september. Tommy Krabbe Andersen holdt et oplæg ”Hvad er 
en frivillig ildsjæl”. Et trykkeri havde doneret trykningen af en stor 
check. Cirka 75 personer dukkede op til festligheden.  

Politikere i praktik 

I løbet af september tog 8 politikere imod tilbuddet om at komme i 

praktik i en af FF’s medlemsforeninger. Det drejede sig bl.a. om at 

lektiehjælp, cafearbejde og frivillig på et plejehjem. 

Foreningsservice 

Lokaleudlån 

Efter at Frivilligcentret flyttede ind på den nedlagte tandklinik på 
Humlebækskole 1. juni, kom der gang i udlån af lokaler. Selvom 
lokalerne ikke er så store, har foreningerne benyttet sig af at låne 
dem til mindre møder, bestyrelsesmøder og til at sidde og arbejde i 
et fællesskab. (se oversigt over opnåede resultater)  
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Praktisk hjælp 

Foreningerne har i forbindelse med udarbejdelse af folder, 
kopiering, opsætning af tekst kunnet hente hjælp hos FF.  
(se oversigt over opnåede resultater) 

Foreningsrådgivning  

Der er ydet rådgivning til mange foreninger/organisationer/pro-

jekter. Rådgivningen har været alt fra konkrete opgaver i 

forbindelse udarbejdelse af vedtægter, søgning af økonomiske 

midler, opstilling af budgetter, udarbejdelse af folder og plakater, 

udarbejdelse af regler for frivillige lektiehjælpere, forsikring af 

frivillige, frivilligt arbejde, efterløn og dagpenge og meget mere. (se 

oversigt over opnåede resultater.) 

Den Sociale Vejviser 

Den sociale vejviser er under udarbejdelse og ligger på 
hjemmesiden. Den bliver løbende opdateret og flere og flere 
foreninger og organisationer melder sig på banen og vil gerne 

optages i den. (se oversigt over opnåede resultater.) 

Opstart af nye foreninger/projekter 

Konsulentbistand til nye projekter 

I løbet af 2011 har 6 nye foreninger set dagens lys i Fredensborg 
kommune, det drejer sig om: 

 Dansk Folkehjælp 
 Unge Weekend Fredensborg 
 Forældre Foreningen i Nivå 

 Nivå Lektiecafé 
 Internationale Kvinder i Kokkedal 
 Nivå Fædregruppe 

I opstartsperioden har FF ydet bistand til nogle af foreningerne med 
hensyn til vedtægter, ansøgninger, medieomtale og hvervning af 
frivillige.  
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Medlemsforeninger og støttemedlemmer 

Der har lige fra FF’s begyndelse været bred opbakning fra de 

sociale-, patient- og humanitære foreninger i kommunen. Dette har 

betydet at FF ved årets afslutning havde 44 medlemmer. (se 

oversigt over opnåede resultater) 

Kommunikation, hjemmeside, facebook, foldere og 

plakater 

I løbet af året er der lavet plakater, foldere og flyers, bl.a. med 

information om synlighedsdage og kurser som frivilligcenteret har 

afholdt. Det drejer sig om: 

 Stor folder om Frivilligcenter Fredensborg 

 Lille folder om Frivilligcenter Fredensborg 

 Plakater for børneloppemarked 

 Flyers til børnene om børneloppemarked 

 Folder kursus ”Etik i det frivillige arbejde” 

Medieomtale 

I løbet af året har vi fået meget medieomtale i forskellige medier i 

lokalområdet, vi har blandt andet haft omtale af indvielsen og årets 

frivillige ildsjæl pris. 

Derudover har vi skrevet en masse artikler på vegne af 

foreningerne, for at synliggøre dem i deres lokalområder. Det 

drejer sig blandt andet om opslag med stillingsannoncer om 

frivilligjob som f.eks. voksenven, indsamler eller lektiehjælper.        

Facebook 

Vi har i 2011 fået oprettet en facebookprofil med information om 

Frivilligcenteret. 
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Hjemmeside 

Al information om FF’s arbejde er tilgængelig via hjemmesiden. FF 
fungerer så vidt muligt papirløst. 
 

Rekruttering af frivillige 

Mange borgere har meldt sig på banen for at yde en indsats 
indenfor det frivillige sociale område. Hvervningen har foregået 
både gennem omtale i lokale aviser, hjemmesiden og ikke mindst 

www.frivilligjob.dk. (se oversigt over opnåede resultater) 

Personale 

Sekretariatsleder 

Første februar 2011 blev Vera Wetlesen ansat som centerleder i FF. 
”Det er meget glædeligt at vi nu har fundet en kvalificeret 
centerleder til Frivilligcenter Fredensborg”, siger bestyrelses-
formand Ruth Cilwik Andersen. ”Vera har stor erfaring med 
frivilligcentre og selvhjælpsgrupper bl.a. fra Rudersdal, Lyngby, 

Hørsholm og senest Albertslund og har derfor et stort netværk”, 
fortsætter hun. 
Vera har arbejdet med frivillige i Danmark og i udlandet blandt 
andet Afghanistan og Botswana. Vera bor i Kokkedal og er 
uddannet indenfor reklame, markedsføring, organisation og 
økonomi og har flere leder- og coachinguddannelser, blandt andet 
fra DISPUK i Snekkersten.  
Vera Wetlesen har været en stor støtte for initiativgruppen bag FF i 
2010 i form af hjælp til organisering og ansøgninger”, siger Ruth 
Cilwik Andersen. 
 
 
 
 
 
 
 

    

http://www.frivilligjob.dk/
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Praktikant fra uddannelsen 3K 
I 10 uger var der tilknyttet en praktikant til Frivilligcentret som bl.a. 

arbejdede med facebook og hjemmesiden. 

Frivillige hos FF 
Der har været 7 frivillige tilknyttet i forbindelse med projekter, hvor 
Frivilligcentret har haft særlige opgaver: 

 Synlighedsprojektet 
 Politikere i praktik 
 Børneloppemarked 
 Frivilligfredag 
 Hjemmeside 
 Den sociale vejviser 

FF´s medlemskab af andre landsorganisationer 

Frivilligt Forum 

FF har valgt at være medlem af Frivilligt Forum som er en 

landsdækkende organisation, der varetager foreninger og frivilliges 

arbejdsbetingelser og rettigheder indenfor det frivillige sociale 

arbejde. Deres 5 kernepunkter er: 

 Vær med til at formulere civilsamfundets stemme 
 Lær mere om dig selv og resten af sektoren 
 Vær med til at sikre ordentligt samarbejde med det offentlige 
 Fast fokus på fortalerrollen og systemkritikken 
 Nej til ufrugtbar og gold dokumentation, ja til læring, 

innovation og udvikling. 
 Frivilligt Forum afholder forskellige konferencer som for 

eksempel samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet. 
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FriSe 

FF har valgt at være medlem af Landsorganisationen FriSe. 

Forkortelsen står for Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.  FF’s 

bestyrelse besluttede samtidig at tilslutte sig et mindstegrundlag 

for FF’s arbejde. Ved at tilslutte sig mindstegrundlaget skal FF sikre 

at de lever op til nogle landsdækkende krav som Frivilligcenter. En 

af fordelene er blandt andet at FF må bruge det fælles logo.  

Ansøgninger og fonde 

Socialministeriet 

Der blev søgt midler gennem PUF, puljen til frivilligt socialt arbejde 
til fordel for socialt truede mennesker til at starte Selvhjælp. I dec-
ember blev der giver tilsagn om en bevilling gældende for 2012. 
Selvhjælps formål er at: 

 Støtte mennesker i en svær livssituation 
 Skabe netværk, der øger livskvaliteten og giver kompetencer 

til at komme videre for den enkelte borger  

 

Netværk, kurser og konsulentbistand for foreninger 

Afholdelse af kurser og temadage 
Etik i det frivillige arbejde 

”Etik i det frivillige arbejde” blev afholdt den 12. og 13. maj. Etik er 
centralt for vores tanker og handlinger. Etik handler om, hvad der 
er godt og rigtigt, men hvilke etikker er på spil i det frivillige 
arbejde? På kurset blev deltagerne introduceret til forskellige 

etikker med henblik på at hjælpe dem til at identificere og udfordre 
deres egen etik. Erfaringerne viser, at deltagerne ofte opnår 
væsentlige indsigter i både deres egen, organisationens og andre 
menneskers etiske grundlag som følge af deltagelse i kurset. 
Undervisere: Michael Højlund Larsen er cand.polit. og master fra  
DPU med speciale i filosofi og ledelse og Thomas Ryan Jensen er 
cand.mag. i filosofi og kommunikation og har et modul i filosofisk 
vejledning fra DPU.  
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Ansøgning af PUF-midler 

Den 4. august blev der afholdt et heldagskursus for foreningerne, 
om hvordan man ansøger PUF-midler. Her blev SMART modellen, 
forandringsteorien og krav til regnskab gennemgået. 

Erfaringsudveksling mellem Foreninger og 

planlægningsmøder  

I løbet af året er der blevet afholdt 8 møder med foreningerne. 
Formålet med møderne har været at få et godt kendskab til 

hinandens arbejde og at samarbejde om de fire synlighedsdage. 

Konsulentbistand til foreningerne 

En del foreninger har benyttet sig af Frivilligcentret som et sted de 
kunne få sparring og hjælp til forskellige opgaver som: 

 udarbejdelse eller tilretning af vedtægter 
 søge økonomiske midler enten PUF eller § 18 
 rådgivning i fastlåste problemstillinger 
 hvervning af frivillige 
 ideer til oplæg og foredrag 
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Mål for  

Frivilligcenter Fredensborg   

2011 

 

Frivilligcentrets formål er at: 
1. synliggøre frivilligt socialt arbejde 
2. sikre lettere adgang til frivilligt socialt arbejde 
3. hverve frivillige og matche modtager   
4. yde foreningsservice 
5. uddanne og opkvalificere frivillige 
6. udlån af lokaler til foreninger 

7. hjælp til ansøgninger til socialministeriet og § 18 ansøgninger 
8. hjælp til start af nye projekter og foreninger 
9. borgerrettede aktiviteter 

 

 
ad 1. hvordan vil vi sikre 
synligheden? 

1. tilbyde hjælp til foreninger 
med omtaler i lokalaviserne, 

synligheds-arrangementer, 
foldere og nyhedsbreve, 

socialvejviser, Frivillig Fredag, 
annoncering mv. 

ad 2. hvordan sikre lettere 
adgang til frivilligt socialt 

arbejde? 
1. FF er et naturligt sted at  

at henvende sig, når borgere 

ønsker at udføre frivilligt 
socialt arbejde og 

medieomtale 
ad 3. hvordan hverve frivillige 

og matche modtager? 
 aktivt at søge efter frivillige 

via lokalavisen, nyhedsbreve 
og www.frivilligjob.dk  

 matche den frivillige til 
jobbet/opgaven/foreningen 

ad 4. hvordan yde 
foreningsservice? 

 tilbyde foreningerne adgang til 
kopiering, udforme vedtægter, 

ideer til generationsskifte, 
lokalelån, konsulentbistand og 

netværk på kryds og tværs af 
de sociale foreninger.  

    fortsætter 

fortsat 

Ad 5. uddannelse og 

opkvalificering af frivillige 

 tilbyde frivillige kurser til alle 
frivillige/foreninger/grupper 

Ad 6. lokale udlån til foreninger? 
 tilbyde udlån af lokaler til 

foreninger/organisationer/grupp
er, der arbejder med frivilligt 

socialt arbejde 
Ad 7. hjælp til ansøgninger til 

socialministeriet og § 18 
ansøgninger  

 tilbyde hjælp til udarbejdelse af 
ansøgninger til § 18 og 

socialministeriet  
 tilbyde hjælp til at søge fonde og  

legater 

Ad 8 hjælp til opstart af nye 
foreninger/projekter  

 tilbyde hjælp til 
projektbeskrivelse, udformning 

af vedtægter, vejledning ved 
start af nye projekter 

Ad 9. borgerrettede aktiviteter 
 tilbyde borgere, der henvender 

sig om tilbud af frivilligt arbejde 
 henvise borgere, der henvender 

sig om andre tilbud til de 
relevante myndigheder eller 

institutioner. 
 

http://www.frivilligjob.dk/
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Opnåede resultater for indsatsområder i forhold til 

Socialministeriets krav 2011, statistik. 

Aktivitet antal 

Netværk mellem foreningerne  

Afholdelse af kurser og temadag 2 

Erfaringsudveksling mellem foreninger 8 

Afholdelse af seminar eller konference 0 

Synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning og 
matchning mellem modtager og frivillig 

 

Henvendelser om frivilligt arbejde 30 

Hvervnings og synliggørelsesaktiviteter 12 

Socialvejviser, opdateret månedligt 12 

Foreningsservice (udlån af lokale eller anden service)  

Lokaleudlån  291 

Praktisk hjælp 7 

Konsulentsparring til foreninger 89 

Medlemsforeninger og støttemedlemmer  

Sociale foreninger 23 

Sygdoms- og patient- og forebyggelsesforeninger 9 

Kulturelle, idræts eller andre foreninger udenfor det sociale, 
Sundhedsmæssige område 

1 

Støttemedlemmer 12  

Andre relevante aktiviteter for at fremme det frivillige 
sociale arbejde 

 

Foredrag i samarbejde med foreninger 6 

Avisartikler i samarbejde med Frivilligcentret 15 

Opstart af netværk for bisiddere  1 

Opstart af patient- og sundhedsforeningerne 2 

Kursus for bestyrelsen i Frivilligcenter Fredensborg  1 

Møder med de forskellige forvaltninger i Fredensborg Kommune 9 

Offentlig høring om Lokaler på Teglgårdsvej 1 

Frivilligpleje 2 

Nyhedsbreve 8 

Hjemmeside, ugentligt opdateret 52 

Hjulpet nye foreninger med opstart 4 
 

 

 

Opnåede mål i 2011 

http://frivilligcenterfredensborg.dk/?id=526742
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