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FrivilligThy – årsberetning 2018 

Årets beretning fra bestyrelsen er en fortælling med udgangspunkt i, at Anni Miller 

gennem hele 2018 var leder af centeret. Det er blevet et helt nyt Frivilligcenter på 

Nytorv – både i de store linjer og i detaljerne og både på frivilligheds området og på 

selvhjælps området hersker der nye og gode tider. Skulle jeg i denne beretning 

glemme at omtale Annis indsats på et område – er det helt sikkert en forglemmelse; 

men på den anden side er der slet ingen grund til at skamrose – men blot udtrykke 

bestyrelsens store tilfredshed. Det være hermed gjort! 

Jeg vil i beretningen omtale nogle markante begivenheder i FrivilligThys liv i 2018 og 

anvender følgende overskrifter: 

• Bestyrelsens arbejde 

• Dagligdagen på Nytorv 8 

• Arrangementer som FT har stået for 

• Arrangementer som FT har deltaget i og understøttet 

• Samarbejdspartnerne 

• De fremtidige udfordringer som vi ser dem 

Det er ikke muligt i en kort beretning at omtale alle begivenhederne, og hvis noget, 

som DU måtte finde væsentligt ikke bliver omtalt, er du meget velkommen til at 

kommentere og spørge ind til. 

 

Bestyrelsens arbejde i 2018. 

Et fantastisk teamarbejde – en bestyrelse for et frivilligcenter skal udover at udstikke 

retningslinjer også være en arbejdende bestyrelse, der medvirker som frivillige i de 

forskellige opgaver, der måtte være.  

Et punkt har fyldt rigtig meget på dagsordenerne og i det daglige arbejde. Ved 

uddelingen af statens grundfinansiering i 2018 fik en lang række frivilligcentre ”en 

betinget godkendelse og midler under forudsætning af at omtalte forhold skulle 

være på plads i 2019 ansøgningen”. Faktisk var der frivilligcentre, der slet ikke fik 

grundfinansiering og måtte lukke i 2018, og kun nogle ganske få opfyldte alle 

kriterierne, der var blevet skærpet ganske kraftigt. 

FrivilligThy skulle ”oppe sig” på to områder. Vedtægterne skulle ændres således, at 

bestyrelsen blev bredt sammensat og besad flere kompetencer. Til 
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generalforsamlingen i dag har bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, som jeg vil 

begrunde, når vi når til det punkt. 

Det andet punkt, hvor alle frivilligcentre skulle oppe sig for at få grundfinansiering 

var, at de skulle udarbejde en strategi- og udviklingsplan med målbare parametre. 

Bestyrelsen tog straks fat på udfordringen og afholdt i august en ”strategi-dag”, hvor 

Lise Volder var kursusleder og havde lagt et fremragende program for dagen. Ikke 

alene fik vi udarbejdet et grundigt eftersyn af de aktiviteter, vi havde gang i; men vi 

fik også lavet udviklingsplan for de nærmeste års virke. Planen tager udgangspunkt i 

målet om et velfungerende FrivilligThy på alle parametre med 4 fokusområder: 

• Indbydende hus med engagerede frivillige, kompetent ledelse/stærk 

bestyrelse 

• Økonomisk stabilitet med fokus på resultater og synlige prioriterede 

aktiviteter 

• Tætte samarbejdspartnere 

• Understøttende målrettede aktiviteter for borgerne. 

Gennem arbejdet med en lang række underpunkter er det lykkedes at få overblik 

over FrivilligThys aktiviteter og særlige indsatser. 

Lad mig slå fast, at FrivilligThy på ingen måde er en konkurrerende virksomhed på 

frivillig området, men vi understøtter alle medlemsforeningers frivillige sociale 

arbejde, gennem at rådgive og synliggøre problemstillinger og facilitere forskellige 

debatfora i Thisted kommune, og FT forsøger til stadighed at præge debatten på 

frivilligheds området. 

Som I om lidt vil se præsenterer vi senere på generalforsamlingen et regnskab 2018 

med et solidt overskud. Det er naturligvis ikke et frivilligcenters mål at generere 

overskud. De penge vi får ind til socialt arbejde skal gå til tiltag, der gør den frivillige 

sociale indsats bedre i Thisted kommune. Det kan jeg også garantere vil ske; men vi 

var ude med underskud i 2017 og var derfor forsigtige i budgetlægningen i 2018. Der 

var økonomisk medvind på en hel del områder og en stærk økonomisk styring fra 

den daglige leder – begge disse parametre gav et overskud, som bevirker, at vores 

pengekasse har den størrelse bestyrelsen ønsker. Der skal være driftsmidler til 6 

måneder uden tilskud, da vi har forpligtigelser at overholde i tilfælde af nedlæggelse 

af FT. Jeg vil i fremtidsplanerne komme lidt ind på, hvor vi kan styrke FrivilligThys 

indsats. 
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Bestyrelsen har været direkte involveret i et par sager i 2018. Vi førte for vor 

medlemsforeninger en debat med Sparekassen Thy, der indførte gebyrer på 

netbankskonti. Gennem en fornuftig dialog ændredes aftalen, så små foreninger 

ikke rammes så hårdt af de nye gebyrer.  

Et større arbejde præsenterede lovgivningsmagten os for, ved at stramme reglerne 

for dataregistrene. Noget der virkelig satte mange foreninger i arbejde. Persondata 

må kun under ganske særlige og synlige for den enkelte gemmes af en forening – så 

er det lige meget om oplysningerne gemmes elektronisk eller i skufferne. Vi måtte 

igennem alle registrene og efter bedste evne er alle kravene opfyldt i dag. 

Desværre fik vi afslag på økonomisk støtte til at projekt med hurtigere og mere 

målrettet hjælp til de borgere, der kommer til vores dør i en eksistentiel krise.   

 

Dagligdagen på Nytorv 8: 

En helt almindelig dag på Nytorv 8 – ja, der er faktisk ikke noget der hedder en helt 

almindelig dag – men travlhed er i hvert fald et af de ord, der beskriver dagligdagen. 

Med 46 medlemsforeninger og 87 enkeltmedlemmer er der ofte rigtig mange 

lokaleudlån, der sætter tryk på serviceforholdene. Bl.a. har det store pres betydet 

indkøb af en ny opvaskemaskine, der kan vaske op på rekordtid. Kopimaskinen 

synger på sidste vers og undersøgelser er i gang for at finde afløseren, der kan 

honorere øgede krav. 

Anni har afholdt MUSamtaler i løbet af 2018 med de frivillige, der så tit det er dem 

muligt lægger arbejdskraft i FrivilligThy. Dette er gjort for at anerkende den frivilliges 

indsats, og for at finde lige præcis den udfordring, som den frivillige selv ønsker og 

finder meningsfuld. Vi er overbeviste om, at en glad frivillig med en meningsfuld 

opgave er en frivillig, der holder længe, og helt sikkert også den frivillige, der 

omtaler det frivillige sociale arbejde på bedste vis, og derigennem er medvirkende 

til, at flere frivillige melder sig til arbejdet – enten direkte hos os eller i en af vore 

medlemsforeninger.  

Heldigvis har vi også dygtige frivillige, der gør en kæmpeindsats i de 

selvhjælpsgrupper, som er i FT regi. Desværre kan vi konstatere, at der stadig er 

brug for at oprette selvhjælpsgrupper til børn, hvis forældre er blevet skilt og til 

børn og voksne med store sorgproblemer. Vi har i år afholdt kursus for nye frivillige, 

for at holde en fødekæde til løsning af fremtidens udfordringer. Der skal fra 
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bestyrelsens side lyde en stor tak til de frivillige, der er helt uundværlige for de 

mennesker, der deltager i grupperne. Disse frivillige bør have vores dybeste respekt. 

I Hovedkvarteret blev det i 2018 konstateret lyd og lys udfordringer. Vi har skiftet 

alle lysarmaturerne ud og fået et både billigere og bedre lys – nu helt uden den 

irriterende hyletone, der var i de gamle rør. Forskellige lyddæmpende tiltag har også 

vist sig at være virkningsfulde, og vi hører ikke mere utilfredshed med rumklangen. 

(Måske fordi lyden er blevet dæmpet FOR meget.) 

 

FrivilligThy arrangementer: 

De frivillige bruger hvert år mange kræfter på tilrettelæggelse og afvikling af Frivillig 

Fredag den sidste fredag i september. På denne dag hyldes den frivillige indsats i det 

store telt på Store Torv i rammer, der helt sikkert er kommet for at blive, og de 

økonomiske bukser ser bestemt ud til at kunne holde – ikke mindst på grund af et 

pænt tilskud fra Thisted kommune, de deltagende foreninger og overskuddet fra 

pengedysten. Hvert år uddeles frivillig prisen – og i år gik prisen meget fortjent til 

Villy Rønn, der er mr. Solstråle for alle de tidligere misbrugere, der dagligt benytter 

det fristed Solstrålen på Østerbakken er. Ja, der er endda kommet forslag om, at 

prisen skulle omdøbes til ”Fri Villy prisen” En meget stor tak til alle de frivillige, der 

gjorde dagen mulig, og til alle de deltagende foreninger, der med stor entusiasme 

deltog. En stor glæde var det, at flere af foreningerne i lighed med sidste år 

efterfølgende kunne meddele, at de havde fået flere frivillige hænder til at løse 

fremtidige opgaver. Senere på året er der 30 års jubilæum for frivillig/selvhjælp i 

Thisted kommune, og så pudser vi den fineste trompet, vi har og laver en stor fest 

ud af frivillig fredag september 2019.  

I november 2018 arrangerede FT atter en gang rundbordssamtale, hvor 

socialudvalgets politikere mødes med de forskellige interesseorganisationer og FT. 

Et nødvendigt forum for den gode meningsudveksling, der kan øge forståelsen 

mellem parter, der ofte i det daglige mødes omkring enkeltsager. Mødet blev også i 

år afviklet i en god tone, men var ikke så velbesøgt, som tidligere – men vi kan jo 

håbe, at I vil bakke mere talstærkt op, når vi i efteråret atter indbyder til 

rundbordssamtale. 
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Vi forsøger at puste mere liv i foreningscaféerne. Vi har undersøgt 

medlemsinteressen og fået nogle svar tilbage. De foreninger, der benytter sig af 

cafémuligheden til erfaringsudveksling melder meget positivt tilbage, så vi klør på. 

I 2018 fik alle frivillige tilbudt en ny jakke til meget favorabel pris og mange 

benyttede sig af tilbuddet – og de blå jakker ses da også mere og mere i bybilledet 

og der hvor frivillige arbejder. 

FrivilligThy arrangerede i efteråret en fælles kursusdag for alle frivilligcentre i 

Nordjylland, Frise (vores paraplyorganisation) og socialstyrelsen. Emnet var de krav 

socialstyrelsen havde meldt ud til frivilligcentrene, om at have en klar målsætning og 

en strategi til at nå de mål man satte sig. Dagen blev en succes med stor deltagelse. 

Men vi må også konstatere, at socialstyrelsens virke er meget præget af Britta-

sagen, hvor en enkelt medarbejder tilsyneladende over en årrække har drænet 

kassen for mere end 120 mio. kroner. Penge, der skulle have været anvendt til 

socialt arbejde blandt de svageste i vores samfund. En skandale, der vel kun kan 

sammenlignes med bankernes hvidvask og P A Alberti for mere end 100 år siden! 

Britta-sagen fik i øvrigt socialstyrelsen til at smække kassen i over for bl.a. 

frivilligcentrene, hvor mange uden likvide midler fik problemer med at betale løn, 

husleje, lys og varme. En ubehagelig sidegevinst af skandalen. Kassen blev dog åbnet 

igen efter en kortere periode. 

 

FrivilligThys deltagelse i arrangementer: 

Ud over alle de nævnte aktiviteter vi selv står med alle tovenderne i Annis hænder, 

så deltager vi meget aktivt i projekt rollemodeller – projekt efterværn for unge med 

sociale udfordringer – samt sociale arrangementer som fællesspisninger. I det hele 

taget må man sige, at FT gennem disse og andre engagementer i og omkring vores 

medlemsforeninger, søger at opfylde Thisted kommunes frivilligpolitik, som FT er 

skrevet ind i net op som et bindeled og katalysator for de opgaver, der meget gerne 

skulle lette diverse samarbejder til gavn og glæde for de borgere, der måtte have 

behov – vi tager den opgave meget alvorligt! 

Særligt projekt rollemodel, der er startet af Jobcenteret ”trækker tænder ud” i den 

daglige administration, hvor Anni bruger rigtig mange kræfter på matche den unge 

med den helt rigtige model. Dette forarbejde er en meget væsentlig årsag til at 

projektet bliver en hjælp og en positiv vej ud af problemerne for den unge. 
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FT vil også i 2019 have et stort fokus på de unges problemstillinger, hvilket kan ses i 

strategipunktet: målrettede aktiviteter for unge op til 30 år. 

 

Samarbejdspartnere. 

FrivilligThy er uafhængig af ”det offentlige” og vores grundlag er medlemmerne og 

medlemsorganisationerne. Men når det er sagt kommer en meget stor del af vore 

driftsmidler fra Thisted kommune og fra socialstyrelsens kasse; men heldigvis lykkes 

det at få finansieret udfordringer/projekter af private sponsorer. Vi bliver altid mødt 

med stor venlighed og forståelse, når vi kommer til døren med en opfordring om 

støtte. Indimellem kaster det rent faktisk også noget af sig, og det er vi meget 

taknemmelige for. Vi er jo helt klar over i FT, at vi er i skarp konkurrence bl.a. med 

vores medlemsforeninger, når de private spørges om midler. Vi sætter ikke noget i 

værk, som andre løser på god måde – vi er glade, når en af vore medlemsforeninger 

har succes med at hverve både kapital og frivillige og vi bekender os til samarbejde 

på alle niveauer og på alle projekter. 

Tak til alle de private, der har hjulpet i stort og småt i 2018 – tak til Thisted 

kommune for forbilledligt samarbejde og for økonomisk tilskud til drift af FT, 

Hovedkvarteret og tilskud til telt også i 2019.  

Tak til Bornerup Fonden for donation til Hovedkvarteret. Vi glæder os til at bruge 

pengene til bl.a. at kunne komme mere ud af huset. Tak til Frimurerlogen St Thøger 

for donation, der skal anvendes til vores café, som vil gøre os i stand til hurtigere at 

kunne tilbyde hjælp til borgere, der søger os i en svær situation. Begge donationer 

vil betyde at FT i 2019 tilbyder en bredere palet af tilbud til vore brugere. 

 

Nogle fremtidsbolde: 

Det står mere og mere klart, at skal de sociale udfordringer i vores samfund løses – 

og det skal de – og det endda på bedste vis – så skal det frivillige arbejde styrkes. Vi 

skal være flere frivillige, vi skal være bedre til at udruste de frivillige på de opgaver, 

der skal løses. Alt dette skal sikkert ske uden forøgede offentlige midler. 

Vi skal passe bedre på de frivillige – vi skal tage dem alvorligt ved at lytte til deres 

synspunkter og deres kompetencer. Alle os her til stede i dag ved godt, at fællesskab 

er bedre end egoistiske løsninger – men ikke alle ved det endnu, så derfor bliver 
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oplysning, oplysning og oplysning 3 af de vigtigste redskaber i fremtiden, hvis vi skal 

rekruttere og fastholde de frivillige sociale arbejdere. 

Forskningen viser, at nok har vi elektroniske fora – endda i mængder vi aldrig før har 

haft – men rekruttering af frivillige virker bedst, når en frivillig fortæller begejstret 

om de fællesskaber man er med i – og det må gerne ske ansigt til ansigt. Min 

opfordring er: gå ud og fortæl i din omgangskreds, eller til mennesker, du måske kun 

kender perifert, at de selv vil få en meget skønnere dagligdag, hvis de melder sig til 

et frivilligt stykke socialt arbejde. Tag dem derefter med til FT eller en af 

medlemsorganisationerne og introducer dem i det frivillige sociale arbejde. Finder 

de det meningsfuldt, så bliver de. Er det ikke lige det, de troede, så er det måske 

bare hen til et andet sted, til en anden indsats, de skal. Det er ikke raketvidenskab – 

det er fællesskab! 

Til slut vil jeg lige vende økonomien. Som jeg tidligere har sagt, så finder bestyrelsen, 

at kassebeholdningen (ca. 6 mdr. drift) nu er passende. Erfaringerne med en 

pludselig lukket socialstyrelsekasse underbygger blot dette. Vi skal kunne drifte selv i 

svære tider. Vi har i lighed med sidste år endnu ikke modtaget bekræftelse på midler 

fra socialstyrelsen til 2019 drift! Uanstændigt må være den milde vurdering af det 

forhold. Vi skal som minimum være sikret økonomi for året inden året starter – men 

sådan er det længe siden tilskuddet har virket. Vi får grå hår af den måde butikken 

skal drives på! Frivilligcentrene bør på finansloven.  

I 2019 vil vi – stadig med fokus på den stramme økonomiske styring finde midler til 

øget åbningstid i Hovedkvarteret – er iværksat – og søge at ansætte en 

deltidsmedarbejder med de rette kompetencer, for at sikre en mere smidig 

dagligdag, og undgå nedslidning af vores centerleder.  

Helt aktuelt: 

Der er konstateret et stort overforbrug på kommunens budget vedr. handicap og 

psykiatri. Politikerne drøfter et oplæg fra forvaltningen, hvor der skal skæres i bl.a.  

§18 midlerne både i 2018 og i årene fremover. Dette forslag rammer det frivillige 

arbejde direkte og er ikke hvad den frivillige indsats har brug for. Sagen er på 

socialudvalget i dag. 

Med disse ord – der er udtalt med den dybeste respekt og taknemmelighed for alle 

de mennesker, der er en del af fællesskabet i og omkring FT – overlader jeg til jer at 

kommentere og diskutere beretningen for 2018.  


