
Bestyrelsens beretning for 2021.    

Denne beretning skal ikke handle – ret meget – om coronanedlukning og alle 

de ”trælse” indvirkninger pandemien fik på året 2021 her i FrivilligThy. 

Der var perioder med nedlukninger; men det betød ikke, at der ikke var 

aktiviteter. Jeg husker, at Pia på et tidspunkt sukkede: nu har vi planlagt et 

nyt arrangement – og nu har vi igen måtte aflyse. Skal vi være positive – og 

det skal vi, og det er vi – så var 2021 meget bedre end 2020 på alle fronter – 

mere herom i beretningen. 

Opstarten efter diverse nedlukninger var præget af usikkerhed hos brugere 

og frivillige – måske ikke bare usikkerhed, men også utryghed. Generelt fik vi 

meget god information fra politikerne og sundhedsmyndighederne, og det 

skal de have tak for. Lidt jysk ros til dem: Det ku’ at gået møj værre. 

Men hjertelig velkommen til alle. Vi har i år som noget nyt lokket lidt med mad 

og oplæg fra HP – maden var god, HP interessant og fremmødet fint. Nok 

ikke sidste gang vi prøver med lidt lokkemad. Velkommen 

De frivillige. 

Heldigvis kan jeg i år også sige tusind tak til de frivillige i huset og de mange 

igangsættere, der alle yder en fornem indsats for de af vore medborgere, der 

har brug for en hjælpende hånd til at klare hverdagens udfordringer. Uden 

jeres indsats intet frivilligcenter i Thisted kommune. 

Leder. 

Tusind tak også til Pia Keller vores centerleder. Du har nu haft dit første hele 

år i FrivilligThy med daglige gøremål og frivillig fredag, sommerudflugt og 

diverse planlægningsopgaver. Du har gjort det strålende! Ved din ansættelse 

i oktober 20 lovede vi i bestyrelsen dig, at vi skulle ansætte en medarbejder, 

der kunne tage over på nogle af dine opgaver, så der blev tid til udvikling og 

”ud af huset aktiviteter”. Af forskellige årsager måtte vi nogle omveje – men 

giv ikke op, det skal nok lykkes og kan udfordringerne bare vente sig, kan de.   

Bestyrelsen. 

Bestyrelsen har i 2021 afholdt 6 bestyrelsesmøder. På det første møde efter 

generalforsamlingen konstituerede vi os med undertegnede som formand, 

Anna Hedeholm Larsen som næstformand og Hans Jørgen Ravnborg som 

kasserer. Disse tre udgør forretningsudvalget. Henrik Jespersen blev 

sekretær og Sine Hertz Bjerregaard og Kresten Sigshøj menige medlemmer 



af bestyrelsen. Thisted kommune havde udpeget socialchef Jan Bendix, men 

da han fratrådte sin stilling midt på året, kom pladsen i bestyrelsen desværre 

til at stå tom resten af året. 

Årets mest arbejdstunge bestyrelsesopgave var uden sammenligning 

planlægningen og udførelsen af den opgave, der hed ”opsigelse af 

driftsaftalen med Thisted kommune vedr. Hovedkvarteret ved udgangen af 

2021”. Den blev omtalt i bestyrelsesberetningen for 2020, og den har været 

på dagsordenen på alle møderne i 2021. Vi havde et stort ønske om, at 

processen ikke ødelagde arbejdet og kontinuiteten i Hovedkvarteret til skade 

for brugerne, og sendte opsigelsen allerede før sommerferien, så kommunen 

og hjerneskadeforeningen Thymors, der havde givet udtryk for, at de gerne 

ville drifte værestedet, havde god tid til alle forberedelserne. Af grunde, der 

ligger uden for FrivilligThy, blev processen forsinket, så den nye organisation 

først kom på plads så at sige nytårsaften. Men det er glædeligt at stedet er i 

god gænge i de dejlige lokaler i stueetagen. 

Hovedkvarteret drives nu af en forening med egen bestyrelse, og som 

medlemmer af FrivilligThy låner Hovedkvarteret lokaler på lige fod med andre 

medlemsforeninger. 

Bestyrelsen har også i 2021 arbejdet med strategiplanen og særlige 

indsatsområder. Den gamle 5 års strategiplan (2018 – 2023) er stadig 

grundlaget for vores udvikling, men vi har ændret tidsforløbet således, at vi 

altid har en strategiplan, der rækker 5 år ud i fremtiden. I år hedder planen 

2022 – 2027 og efter næste års revision hedder planen 2023 – 2028 og så 

fremdeles. De særlige indsatsområder i 2021 var 

 a) en skærpet generel indsats mod ensomhed  

b) rekruttering og fastholdelse af frivillige  

c) synliggørelse af vore aktiviteter på de elektroniske medier og  

d) afholdelse af et årligt strategimøde i bestyrelsen. 

I sær den skærpede indsats mod ensomhed - i og efter coronatiden – fik stor 

betydning. Bestemt ikke alle planlagte aktiviteter kom i gang, men i krisetider 

må man somme tider nøjes med lidt. Der blev bl.a. samarbejdet med Thisted 

Bolig og Mødrehjælpen om fælles gå-ture – vi var med i ”tag en gæst 

juleaften”, men ingen henvendelser. I det hele taget var det udendørs 

arrangementer, der var mest gang i under nedlukningen. 



Dagliglivet. 

Personalet, de frivillige og bestyrelsen – alle med ledsagere - var på en dejlig 

sommerudflugt til Vorupør, hvor vi bl.a. besøgte Nationalpark Thys nye 

bygning før den officielle indvielse og en rigtig dygtig og frisk guide fortalte om 

Vorupørs historie på ”tillempet hawbomål”. En vellykket dag med god 

tilslutning, hvilket vidnede om, at opbakningen stadig var intakt efter 

nedlukningen.   

Som tidligere omtalt har Thisted kommune ikke gjort brug af den plads i 

bestyrelsen, der er reserveret til dem. Vi håber meget, at pladsen vil blive 

besat i nær fremtid. Bestyrelsespladserne til arbejdsgiver- og fagforening var 

heller ikke i 2021 aktive. 

Frivillig Fredag. 

En meget stor glæde var det, at Frivillig Fredag kunne afholdes i det store telt 

på Store Torv sidste fredag i september – troede vi da….. Men nej, 

besværlighederne var ikke slut. Vejrguderne bebudede storm over Thy den 

23/24 september, så teltet kunne ikke rejses – sikkerheden kom naturligvis i 

første række. Vi undersøgte hurtigt, om vi kunne få teltet en uge senere, om 

hovedtaleren Lone Olsen kunne og om Norskoret kunne. Da det var tre 

gange JA, blev arrangementet flyttet til den første oktober – og blev en 

succes, selv om regnen indimellem var noget voldsom.  

Overskriften på fredagen var: ”Fra ensomhed til flersomhed” – et klart signal 

til, at nu skulle vi længere være sammen på afstand, men være sammen 

sammen. 1 ½ års nedlukning skulle afbrydes med en fest, der kunne mærkes 

og skubbe alle spøgelser væk. Ensomheden florerede allerede før 

coronapandemien i vores samfund som et spøgelse – pandemien 

forstærkede ensomhedsfølelsen hos rigtig mange borgere – men med Frivillig 

Fredag 2021 skulle denne udvikling vendes. Nu kommer flersomheden som 

afløser.  

Årets frivilligpris blev uddelt og i 2021 givet til Ester Jørgensen, der ikke bare i 

det forløbne år, men i mange, mange år har ydet en forbilledlig frivillig 

indsats. Endnu engang tillykke til Ester. 

Der kom mange besøgende i teltet, hvor der var ret god plads til boderne. Vi 

nåede ikke helt det sædvanlige antal på godt 30 foreninger, da flytningen i 

sidste øjeblik udfordrede mange foreninger. En fin dag trods alt og en meget 

stor tak til alle de mange frivillige foreningers deltagelse, og ikke mindst en 



varm og hjertelig tak til alle de frivillige i FrivilligThy, der gjorde arrangementet 

muligt. 

Penge contra mennesker. 

Som I vil kunne se af regnskabet lige om lidt, så er finansieringen af 

FrivilligThys drift baseret på årligt tilskud fra socialstyrelsen (staten), Thisted 

kommune og fra medlemskontingent og kaffesalg. En gang i mellem er vi 

heldige at få nogle støttekroner fra lokale fonde. Der er al mulig grund til at 

sige tak for disse penge, der betyder, at vi kan drive et frivilligcenter med 

selvhjælpsgrupper i Thisted kommune; MEN uden den meget betydelige 

menneskelige og helt frivillige indsats i dagligdagen, kunne ikke så mange 

kroner i hele verden, løse de opgaver FrivilligThy løser i dagligdagen. Ingen 

nævnt ingen glemt, men tak til alle jer, der løser opgaven, hvad enten det er 

mange timer, få timer, synlige eller mere usynlige opgaver. Frivilligsagen kan 

ikke undvære jeres indsats. Stor tak. 

Bornerupfonden donerede 25.000 kr. ”der skulle gøre noget godt for alle 

igangsætterne, der jo sjældent er ”synlige i avisen””. Den 25. april – i går var 

der undervisning, fællesskab og ”lidt mad” for disse penge. En stor succes! 

Et kik ind i krystalkuglen. 

Jeg har gjort det til en vane her mod slutningen af bestyrelsens beretning, at 

prøve at se lidt i krystalkuglen for at vejre signalerne ”fra den store verden” 

(ofte Christiansborg) på den sociale frivilligheds arbejdsopgaver. Vi hedder nu 

civilsamfundet, og jeg kan konstatere, at vi bliver ikke arbejdsløse. Flere 

opgaver lægges ud til civilsamfundet. Jeg tror, at fremtiden kommer til at byde 

på en ret omfattende diskussion af grænsen mellem myndighedernes skal-

opgaver og civilsamfundets kan- opgaver. 

En nyskabelse i den diskussion – og et ord vi sikkert skal vende os til – er 

”det sociale kompas”. Sådan som jeg har forstået det, er det en ap, 

hvorigennem samarbejdet mellem myndighedernes og civilsamfundets 

indsatser koordineres og styres. Hvis det skal lykkes skal det godt nok være 

en god ap! 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for deres indsats i 2021. Vi har 

ikke afholdt virtuelle møder – mest fordi formanden er rimelig dårlig på 

området, men han kan dog sende mails, så noget af kommunikationen gik 

den vej, hvis pandemien hindrede fysiske møder. 



Det var så min 5. og sidste beretning, som formand for FrivilligThy. Jeg har 

egentlig altid sagt, at efter fire år, bør formanden trække sig tilbage, så 

han/hun ikke bliver en bremseklods på udviklingen. Det femte år tog jeg med, 

da pandemien skulle overstås. Nu er vi på den anden side, og jeg siger tak, 

fordi jeg måtte få den ære og glæde at være formand for denne prægtige 

organisation.  

Hermed indstilles beretningen til generalforsamlingens drøftelse. 


