Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i
Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.
Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen
Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i enhver forening og også i Frivilligcenter
& Selvhjælp, nemlig generalforsamlingen.
Det er den første generalforsamling i vores nye lokaler her på Nytorv 8, og for alle, der
har været involveret i flytningen og etableringen her, forekommer det, at det da ikke
kan passe, at det kun er knap et år siden, vi flyttede.
Der har bare været så meget at gøre, og jeg har ved alle de lejligheder, der har været
undervejs, udtrykt stor taknemmelighed og tak for hjælpen og den store indsats, der er
udført af rigtig mange, og det vil jeg gøre igen.
Tak til alle frivillige, personalet og de foreninger, der har givet en hånd med såvel i det
halve år, det næsten tog at gøre stedet klart, som i forbindelse med selve flytningen.
Vi havde en rigtig god dag den 29. april 2015, hvor vi havde indflytningsreception, og
hvor borgmester Lene Kjelgaard Jensen klippede snoren til vores nye center.
Efter at vi var flyttet ind, var der stadig mange hængepartier, og også her har der været
en stor lyst til at hjælpe og få det bedst mulige ud af det.
Efter indflytningen har vi fået lagt nyt tag på vores udeareal, hvor vi har delt udgiften
med udlejeren, og det har hjulpet meget på det indeklima, der er i det store dejlige
rum, hvor vi nu kan være - næsten uden, at det drypper i hovedet på os.
Vi har fået lavet lyddæmpning i lokale B og det lokale, vi sidder i her, og vi har fået
lyddæmpet mellem de to rum, så de kan benyttes samtidigt, næsten uden at det
generer.

Da vi i forbindelse med etableringen ændrede hovedindgangen til Nytorv 8, var vi
meget opmærksomme på, at der var et stort behov for at få udsmykning i
indgangspartiet.
Her var vi så heldige, at vi fik lavet en aftale med to lærere og et stort antal elever fra
Tingstrup Skole, som lavede den fantastiske udsmykning, vi nu kan se.
Dette blev markeret ved et arrangement den 9. marts 2016, hvor borgmester Lene
Kjelgaard Jensen igen aflagde et besøg hos os for officielt at markere dette.
Der har været udtrykt kritik af adgangsforholdene og tilgængeligheden til centret, og
her blev det besluttet i efteråret, at få "God adgang" til at gennemgå hele centret, fra
parkeringspladsen til alle rum i bygningen.
Det har ikke været nemt at finde plads til os i deres kalender, og efter flere rykkere er
det nu endelig aftalt, at de kommer i morgen den 30. marts.
Det er noget, vi glæder os rigtig meget til i bestyrelsen, da vi har udsat etablering af
markeringsfliser og ledelinjer for blinde og svagtseende, til vi havde den endelige
rapport, for ikke at komme til at lave noget forkert.
I forhold til parkering har vi fået administrativt afslag fra teknisk forvaltning om
etablering af yderligere handicapparkeringspladser ude foran, og her har vi konkret
ansøgt Teknisk Udvalg om etablering af yderligere en plads og begge pladser placeret
tættest på indgangen med en forøgelse af den tid, der må parkeres.
Vores smertensbarn er den nye elevator, der er installeret, hvor der har været
problemer med driftssikkerheden. Det er noget, vi er meget opmærksomme på, og her
skal alle vide, at såvel udlejer som elevatorfirmaet presses til det yderste, for at vi kan få
størst mulig sikkerhed for, at den kører hele tiden.
Det er meget vigtigt for os, at der er så stor en fleksibilitet som muligt i centret, og her
skal der gøres opmærksom på, at der er mulighed for at få adgang til centret fra

Østergade ved benyttelse af den tidligere hovedindgang op ad trapperne.
Hvis man ønsker dette, skal det aftales med Bent eller Marianne, så der kan være låst
op.
I et tæt samarbejde med Hjerneskadeforeningen, her specielt Anne Marie Lodahl, og
Thisted Kommune planlægges det, at der skal være et dagtilbud til hjerneskadede, og at
dette tilbud skal drives af Frivilligcentret.
Her er planen, at leje butikken her neden under, og i den tid, hvor lokalerne ikke
benyttes af hjerneskadede, vil der være mulighed fo,r at andre kan bruge dem, og her
vil der være adgang direkte fra gadeniveau.
I sidste halvdel af 2015 blev der holdt åbent foreningscafé den første onsdag i hver
måned helt uformelt og uden dagsorden.
Det startede godt, men hen over månederne var der færre deltagere.
Bestyrelsen besluttede derfor at ændre lidt på konceptet, så der til hver foreningscafé
er et indslag af én eller anden art med en varighed på 10 minutter til en halv time, og at
dette annonceres inden.
Der evalueres igen i juni med henblik på at træffe beslutning om en fortsættelse af
dette tilbud efter sommerferien.
Igen i 2015 var Frivilligcenter & Selvhjælp med til at markere Frivillig Fredag den 25.
september.
Traditionen tro blev det holdt på Storetorv, og vejret var ikke helt med os.
Rigtig god opbakning med hele 33 deltagende foreninger, og 3 lokale talere til
arrangementet samt et samarbejde og en aftale med SOSU-skolen om massiv
deltagelse og tilstedeværelse satte gode rammer for arrangementet.
Sol, byger og lidt blæst i et mix gjorde imidlertid, at der ikke var helt så mange til at
fylde Storetorv, som der plejer, men det blev en rigtig god dag.
For anden gang blev Frivilligprisen uddelt, og dommerkomitéen var helt enige om, at
prisen skulle tildeles Kirsten Agger fra Sognets Dagligstue.
Der var ikke fremvisning af tøj fra Tjernobyl-foreningen, som der har været de tidligere
år, da det forinden var besluttet, at vi vil give alle genbrugsbutikker mulighed for at

præsentere hvad de har på en selvstændig genbrugsmesse.
Denne genbrugsmesse holdes nu på lørdag den 2.april, og jeg vil opfordre så mange
som muligt til at deltage og bakke op om dette.
Bestyrelsen har holdt 12 egentlige bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling,
hvor der på hvert eneste møde har været en masse at tage stilling til, såvel i forhold til
den almindelige løbende drift, økonomien, arrangementer og nytænkning af tilbuddene
i Frivilligcenter & Selvhjælp.
Hvad angår økonomien, oplevede vi i 2015 noget så usædvanligt, som at vi har haft en
anonym sponsor, som hver eneste måned har sat 500 kr. ind på vores konto.
Det siger vi mange tak for.
Vi var også nødt til at søge ekstra §18-tilskud fra Thisted Kommune for at få budgettet
for 2016 til at hænge sammen, og det fik vi bevilget. Det er vi også meget glade for.
I forbindelse med udsmykningen af indgangspartiet fik vi efter ansøgning en donation
fra Lions Club Thylandia på 10.000 kr., som gjorde, at vi ud over at få dækning for
materialeudgifterne, også kunne lave et rigtigt flot indvielsesarrangement.
En stor tak for det.
I forhold til nytænkning af indhold og tilbud var bestyrelsen på studietur til
Frivilligcentret i Kolding i efteråret, og det var en god tur, hvor vi fik masser af
inspiration med hjem.
Der har været holdt to fællesmøder mellem bestyrelsen og de frivillige, hvor
dagsordenen dels har været den daglige drift og dels opfølgning på målsætninger og
fastlæggelse af nye målsætninger.
Det er her konstateret, at det går godt med at opfylde de mål, der bliver sat.
For at anerkende det store frivillige arbejd, der udføres, blev der holdt sommerfest den
25. juni, hvor de frivillige og bestyrelsen var inviteret, og det blev en god aften indledt
med en lille "byvandring" omkring Nytorv, hvor Svend Sørensen fra museet kunne
fortælle en masse, som vi ikke vidste i forvejen.

Den 26. november havde vi den årlige julefrokost for frivillige og bestyrelsen på Vesløs
Kro. Det var rigtig hyggeligt med en masse snak og godt mad.
Den 28. oktober havde vi den årlige rundbordssamtale med Thisted Kommune, og her
kunne vi glæde os over, at rigtig mange foreninger deltog, og hele Social- og
sundhedsudvalget med socialdirektør og chef havde prioriteret at deltage.
Thisted Kommune har udformet og vedtaget en ny frivillighedspolitik, og her kan vi med
glæde konstatere, at Frivilligcenter & Selvhjælp Thisted er skrevet ind i denne, hvor det
fremgår, at centret har en aktiv rolle i den fremtidige drift og udvikling af området.
Dette er også et resultat af en målrettet strategi i bestyrelsen, hvor det har været og er
et ønske, at der skal være et tæt samarbejde med Thisted Kommune, samtidig med at
der skal være en særdeles klar rollefordeling.
Samarbejdet med Thisted Kommune har også resulteret i, at Lise Volter som er ansat på
rådhuset, har en daglig arbejdsdag i Frivilligcentret, hvor vi har stor glæde af hendes
viden, og hvor hun kan hjælpe os med alle mulige ting, herunder at afsøge om der
skulle være en pulje eller en fond et eller andet sted, som vi kan søge penge fra.
Jeg vil slutte med at sige tak til hele bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde, hvor jeg
virkelig føler, at vi formår at udnytte hinandens kompetencer, og hvor alle har en lyst til
at få det bedst mulige ud af de knappe ressourcer, vi trods alt har.
Tak til Bent og Marianne for jeres ihærdige indsats og et godt samarbejde i det daglige,
hvor i gør et stort arbejde med at få knyttet enderne sammen hele tiden.
Regnskabet for 2015 er revideret af vores nye revisor Brandt Revision, og det har været
en rigtig god oplevelse at samarbejde om det, og vi ser meget frem til det fortsatte
samarbejde.
Sidst, men ikke mindst tak til alle de frivillige for en utrættelig indsats, og tak til alle
vores medlemsforeninger for at deltage aktivt i de forskellige arrangementer der er, og

for at komme med vigtige input og oplysninger til den fortsatte udvikling af
Frivilligcentret.

28. marts 2016 - Hans Jørgen Ravnborg

