
FrivilligThy – årsberetning 2017.

Også 2017 blev et begivenhedsrigt år for FrivilligThy. Vi har både plusser og minusser – 
både i vores regnskab og på vores aktivitetsside – men lad mig slå fast med det samme 
plusserne er langt i overtal!

Jeg vil i årsberetningen omtale nogle af de mest markante begivenheder, og i min 
gennemgang undlade at farve enten med den rosenrøde eller den sorte farve, da jeg 
gerne vil lægge vægten både på de områder inden for frivilligarbejdet i Thisted 
kommune, hvor det er gået godt og hvor der er plads til forbedringer. MEN verden er 
ikke sort hvid, og afhænger af øjnene, der ser.

Jeg vil omtale

- Bestyrelsens arbejde
- Dagligdagen på Nytorv 8
- Arrangementer, som FT har stået for
- Arrangementer, som FT har understøttet
- Vores samarbejdspartnere
- Prøve at se lidt fremad mod nye udfordringer

Bestyrelsens arbejde.

Samarbejdet i bestyrelsen har været upåklageligt. Alle medlemmer – nye som mere 
garvede – har taget deres del af det daglige arbejde i FT. Alle beslutninger er taget efter 
grundige drøftelser og ikke èn eneste gang har der været brug for stemmesedler for at 
træffe en afgørelse.

En meget stor tak til bestyrelsen for godt arbejde!

En af de helt store sager på årets dagsorden har været lederskiftet. Kort før 
sommerferien blev det aftalt med Bent Hansen, at han senest med udgangen af 2017 
fratrådte stillingen som centerleder. Beslutningen kom næsten samtidig med 
meddelelsen om, at FT ikke var blevet tilgodeset med midler fra PUF puljen, som vi ellers
har været vant til i de sidste flere år. Vi havde budgetteret med 150.000 kr., så det runde 
0 var en stor udfordring i sommeren 2017 – samtidig med de overvejelser om fremtidens
drift udskiftning på centerlederposten betød.

Vi greb det an på den måde, at vi forsøgte, at inddrage de frivillige i en åben proces frem
mod de beslutninger, der uvægerlig måtte træffes vedr. den fremtidige drift. Vi afholdt 
kort efter sommerferien møder, hvor bestyrelsen spillede ud og mange emner blev 
drøftet i plenum. Møderne viste klart, at medinddragelse i beslutninger var noget, der 
bekom de frivillige vel. Mange spillede med i processen, der vel egentlig stadig kører ved
husmøder, i bestyrelsen og når igangsætterne fra selvhjælpsgrupperne mødes osv.

Lige her og nu og frem til sommerferien er Anni Miller konstitueret i 
centerlederstillingen – en opgave hun løser til alles store tilfredshed – der er gang i 
opbygning af den interne kommunikation og de eksterne PR opgaver skal have en spand 



kul her efter generalforsamlingen. Der er afsendt PUF ansøgning, hvor vi søger penge til 
at slette ventetiden for de borgere, der søger vores hjælp. Vi har et ambitiøst mål om, at 
vi umiddelbart kan hjælpe borgeren ved enesamtaler, cafè arrangement og brobygning 
til allerede eksisterende tilbud – indtil et passende selvhjælpsgruppe kan tilbydes.

En nyhed i denne forbindelse: Bestyrelsen og Anni Miller er netop blevet enige om, at 
Anni ansættes som centerleder – en aftale vi alle er meget glade for er kommet i hus. 
Det gode arbejde Anni har ydet siden hun den 1. august 2016 blev ansat i 
Hovedkvarteret og fortsat fra 1. januar 2018 som konst. Centerleder i FrivilligThy, gør at 
vi alle er trygge ved at lægge den daglige ledelse i dine hænder, Anni. Tillykke til os alle.

Bestyrelsen har også i sit arbejde haft fokus på at integrere stueetagen og 1. sal og gøre 
FT til èt helstøbt tilbud. Hovedkvarteret har åbent mandag til onsdag om formiddagen, 
og herefter udlånes lokalerne på lige fod med 1. sals lokalerne. Lokalerne i stueetagen 
er særdeles velegnede blandt andet pga deres fine tilgængelighed direkte ind fra 
Nytorv, hvor der også er blevet etableret endnu en handicap P plads – endda til en lille 
bus.  

De økonomiske udfordringer, som PUF afslaget gav for budget 2017, bevirkede at vi 
afsendte en ansøgning til §18 puljen og blev tilgodeset med 25.000 kr. En meget stor tak
til Thisted kommune for den redningsplanke. En ekstra stor sparsommelighed blev 
indført og de økonomiske skader blev minimeret. Mere herom i regnskabet senere på 
generalforsamlingen.

Bestyrelsen har været drivkraften i processen frem mod nye jakker til alle, der udfører 
frivilligt socialt arbejde i kommunen. De gamle jakker havde 7 år på bagen og heldigvis 
kunne vi motivere relevante sponsorer til at støtte idèen. En stor tak til Bent Sørensen, 
Tøjeksperten Store Gade, Thisted Forsikring, Sparekassen Thy og Thisted kommune for 
bidrag til jakkerne, der skulle kunne bruges året rundt.

Dagligdagen i FT

Her i huset afholdes med jævne mellemrum velfungerende husmøder, hvor stort og 
småt kan drøftes. Møderne er vigtige for de interne sociale funktioner og for den 
vidensdeling, der er så nødvendig. 

Et demokratisk instrument, der virker.

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, hvis de 
økonomiske bukser kan holde. Hvert år uddeles frivillig prisen – og i år gik prisen meget 
fortjent til Magda Andersen, der i mange år har ydet en forbilledlig indsats i ældre 
hjælper ældre. 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 efterfølgende kunne meddele, at de havde fået flere frivillige 
hænder til at løse fremtidige opgaver.



I november 2017 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 og bar 
ikke præg af, at vi på dette tidspunkt var midt i den kommunale valgkamp.

FT medvirker i det kommunale projekt ”den 3. hånd”, hvor tidligere unge anbragte 
støttes på deres vej ud i en tryggere dagligdag. Det er planen, at frivillige til oktober 
2018 alene skal stå for hjælp og rådgivning, der gives til disse unge.

FT medvirker i jobcenterets projekt med rollemodeller for unge mennesker med 
forskellige udfordringer i livet. Projektet er startet op i 2017 samarbejde med 
konsulenthuset Marselisborg, og FTs rolle (læs centerlederens rolle) er at matche den 
unge med en passende rollemodel.

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!

Vi har også i 2017 afviklet kurser for nye frivillige, der derigennem får en god start på 
deres frivillige indsats og indsigt i hvad man kan og ikke må som frivillige.

Herudover kan nævnes sommerfest, julefrokost, små hilsner til mindedage, samt en 
masse hygge og venlighed i FT. Vi kan fra bestyrelsens side ikke takke ansatte og 
frivillige nok for dette sted og de aktiviteter, der er her!

Vores samarbejdspartnere:

Vi er i den dejlige situation, at vi får flere og flere medlemmer – både enkeltmedlemmer 
og foreninger melder sig ind. Det betyder rigtig meget i det daglige arbejde, at FT 
bruges af de mennesker, der i dagligdagen udfører frivilligt socialt arbejde i Thisted 
kommune. Det betyder bl.a., at vi har et stort lokaleudlån, men også at FT bruges i 
diverse konsulent situationer, hvor en forening står med behov for dette. Gennem disse 
og flere andre store og små opgaver flettes viden sammen, og kvaliteten i 
opgaveløsningen øges. 

Fra FTs side vil vi gerne sige tak for den tillid, der gennem det stigende medlemstal vises.
Vi skal også i fremtiden forsøge at være konstruktiv samarbejdspartner i de opgave, der 
måtte lande på vores bord.

Fremtidsbolde:

Til slut vil jeg kaste et par bolde op i luften. 



Som omtalt er der afsendt en ansøgning om midler til at optimere vores hjælp til 
borgere, der er havnet i en social og menneskelig situation, hvor hjælp skal ydes. Det 
kræver flere frivillige kræfter.

Hvad enten man kan lide det eller ej, så skal der i fremtiden sættes turbo på den proces, 
der hedder fondsansøgninger. Det kræver flere kræfter både af ansatte og frivillige.

Vi har mange frivillige og flere skal til. Det vil kræve, at vi i FT har et overblik over de 
kompetencer, som de forskellige frivillige besidder. Det er et nødvendigt og 
kvalificerende arbejde, der venter.

En øget indsats for at fortælle de gode historier – øge kendskabet til de tilbud vi har – 
øge kendskabet til frivilligt arbejde generelt er en stor PR opgave, vi vil arbejde på at få i 
gang meget hurtigt

Vi vil arbejde for at få flere kræfter – lad os arbejde sammen om det.

Thisted kommune har digitaliseret §18 ansøgningerne og kommet godt fra start med 
det. Der er altid udfordringer, når en så omfattende ændring sker – men processen har 
også vist sin menneskelige side (Læs Lises indsats hver mandag på FTs kontor), og §18 
ansøgningssiden skal nok blive flittigt brugt fremover.

Tak til alle i og omkring FT, hvor mange målsætninger blev opfyldt.

En særlig tak til Finn, der efter mere end 10 år i bestyrelsen har besluttet, at nu stopper 
han i bestyrelsen; men ikke i FT. Det sidste her er meget vigtigt. For Finn har lovet at give
en frivillig hånd med også i den kommende tid. Tak for fornemt bestyrelses arbejde og 
tak for den venlige fremtoning, du er i dagligdagens arbejde i FT. 

Med disse ord indstiller jeg beretningen til generalforsamlingen.


