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Side 2 

Bestyrelsen 
Den nye bestyrelse tiltrådte 28. januar 2019. Alle medlemmer af den tidligere bestyrelse trådte tilbage og 

det var derfor en helt ny bestyrelse, der begyndte sit arbejde. Karen Tobisch blev valgt som formand og Kenni 

Flink som kasserer. Desuden blev Lasse Wilson Crüger, Else Dahl Morthorst og Linda Nielsen valgt som 

bestyrelsesmedlemmer. Daniella Petersen og Tobias Buch Juhl blev valg som suppleanter. I løbet af året har 

Lasse og Linda trukket sig grundet arbejdspres og Daniella på grund af sygdom. Bestyrelsen består på 

nuværende tidspunkt af Karen, Kenni, Else og Tobias. 

Samarbejde med Albertslund kommune 
Bestyrelsen har fra starten af deres funktionsperiode ønsket et tættere samarbejde med Albertslund 

kommune. Kommunen har taget godt imod vores fremstrakte hånd, og vi har haft flere rigtig gode møder 

med dem. 

Det første, vi ønskede hjælp til, var frivilligcenterets økonomi. Fra socialministeriet modtager vi, efter 

ansøgning, et tilskud, som i daglig tale kaldes FRIG (Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre). En 

forudsætning for at modtage FRIG er, at frivilligcenteret modtager kommunal medfinansiering på et beløb, 

der minimum er svarende til det statslige støttebeløb. Frivilligcenter Albertslund ”plejer” at modtage 350.000 

kroner fra FRIG, og vi får tilsvarende 350.000 kroner fra Albertslund Kommune.  

Frivilligcentrene i kommunerne omkring os er fritaget for at betale husleje, hvilket ikke gør sig gældende i 

Frivilligcenter Albertslund. Vi gik til møde med Albertslund Kommune med ønsket om fritagelse for husleje, 

hvilket desværre ikke lykkedes. Se desuden regnskabet. 

Den samarbejdsaftale, der var gældende for Albertslund Kommune og Frivilligcenter Albertslund, var fra 

2011. Kommunen og Frivilligcenteret har, i et fint samarbejde, fået skrevet en ny samarbejdsaftale, og bl.a. 

fået specificeret, hvem der er vores kontaktperson i kommunen. Det er vi rigtig glade for, da det gør 

dagligdagen nemmere. Det har allerede nu resulteret i, at Frivilligcenter Albertslund er blevet inddraget i 

forskellige projekter. Samarbejdsaftalen kan ses på Frivilligcenter Albertslunds hjemmeside 

www.frivilligcenter.nu. 

I forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftalen har vi fået indskrevet, at tilskuddet fra Albertslund 

Kommune bliver udbetalt i starten af året, samt at hvis vi, inden støttemidlerne fra staten udbetales, kommer 

i økonomiske problemer, vil kunne få et midlertidigt lån fra Albertslund Kommune. Det har hjulpet til at give 

ro omkring økonomien i starten af året. 

Personale 
Katrine, der har været ansat i Frivilligcenter Albertslund i 6 år, fandt sig et andet job fra 1. november. Det slog 

os umiddelbart ud af balance, men vi forstod Katrine. Den økonomiske situation skabte en usikkerhed 

omkring Katrines ansættelse. 

Heldigvis fik vi hjælp fra Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev, hvor Signe havde nogle timer, men ikke en fast 

stilling. Signe startede 1. november i en midlertidig stilling på 12 timer.  

Samtidig fik vi en ansøgning fra Kristine om virksomhedspraktik i Frivilligcenter Albertslund, Kristine startede 

ligeledes den 1. november. 

http://www.frivilligcenter.nu/
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Efterfølgende har bestyrelsen arbejdet på at få en mere holdbar personalesituation. Det er mundet ud i, at 

Signe er blevet fastansat i en 25 timers stilling, og Kristine er ansat i en 10 timers projektstilling frem til den 

30. juni 2020, begge fra den 01. januar 2020. Signe vil blive aflønnet af Albertslund Kommunes tilskud og 

FRIG, Kristine af midler fra PUF (Puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde). 

Februar 2020 startede Louise i et studiepraktikforløb 22 timer om ugen. 

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet fremover.  

Økonomi 
Som vedtaget på den ordinære generalforsamling har Frivilligcenter Albertslund indledt et samarbejde med 

FriSe om regnskab og revision. 

Det har lettet arbejdet med regnskab og gør, at bestyrelsen har et godt overblik over økonomien. 

Men det hjælper ikke på den stramme økonomiske situation, Frivilligcenter Albertslund befinder sig i. Vi har 

økonomi til at drive centeret – til løn og almindelige udgifter som rengøring, strøm og forsikring. Der er 

således ikke økonomi til de store satsninger, vi godt kunne tænke os.  

En af opgaverne, de ansatte skal tage fat på i det nye år, er at finde puljer, hvor vi kan få midler til forskellige 

projekter – herunder midler til lønninger, så der kan komme til at foregå noget mere i frivilligcenteret. 

Strategi 
Den 22. juni afholdt bestyrelsen en strategidag. Målet med dagen var at få et fælles billede af, hvor vi ville 

hen med frivilligcenteret. Det var en rigtig god dag med gode diskussioner. Efterfølgende har vi udarbejdet 

en ny strategi for Frivilligcenter Albertslund. Vi har selvfølgelig taget udgangspunkt i den ”gamle” strategi og 

vedtægterne, men også i politikken ”Fælles om Albertslund” og vores ideer fra strategidagen. 

Vores værdier er, at: 

 Frivilligcenter Albertslund skal være kendt af alle, åbent for alle og brugt af alle. 

 De egenskaber, der er knyttet til Frivilligcenter Albertslund, er respekt, engagement, mangfoldighed.  
 

Vores vision er, at: 

 Frivilligcenter Albertslund skal bygge broer til og mellem mennesker, fællesskaber og foreninger. 

 Frivilligcenter Albertslund skal have kapacitet til at gøre en forskel til at forandre. 

 Frivilligcenter Albertslund skal være et åbent sted alle kender og er klar over, hvad det kan bruges til. 
 

Hele strategien ligger på frivilligcenterets hjemmeside www.frivilligcenter.nu. 

Forretningsorden 
Forretningsordenen er ikke blevet ændret det store. 

Det vi har ændret er, at udover formand og kasserer, der vælges på generalforsamlingen, konstituerer 

bestyrelsen sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med: næstformand, en aktivitets- og 

projektansvarlig og en selvhjælpsansvarlig. 

http://www.frivilligcenter.nu/


 

Side 4 

Den aktivitets- og projektansvarlige og selvhjælpsansvarlige er den daglige leders kontaktpersoner i 
bestyrelsen i forhold til spørgsmål, planlægning mm. i forbindelse med aktiviteter/projekter og selvhjælp. De 
skal holde sig opdateret på aktiviteterne i huset, så de kan informere den øvrige bestyrelse i tilfælde, hvor 
den daglige leder ikke har mulighed. Det er frivilligcenterets daglige leder, som har den daglige og direkte 
kontakt til grupperne i huset. 

Velkomstbrev 
Der er udarbejdet et velkomstbrev. Alle medlemmer, der bruger husets lokaler, skal have underskrevet et 

velkomstbrev. Da det er noget nyt, vil de medlemmer, der allerede bruger lokaler, blive kontaktet for at 

underskrive velkomstbrevet og alle nye vil, inden de kan begynde at booke lokalerne, skulle skrive under på 

velkomstbrevet. 

Hjemmeside 
Frivilligcenter Albertslunds hjemmeside har fået nyt layout. Lige nu er indholdet stort set tilsvarende 

indholdet på den gamle hjemmeside. Vi arbejder på at få ryddet ud i gamle oplysninger og opdateret med 

nyt. Bestyrelsen modtager meget gerne ideer til, hvordan hjemmesiden kan blive bedre. 

§18-midler 
Kathrine Bjerring Ho arbejder bl.a. med §18-midlerne i Albertslund Kommune. Frivilligcenter Albertslund har 

et meget fint samarbejde med Kathrine. Kathrine er i forbindelse med den nye samarbejdsaftale blevet 

Frivilligcentrets kontaktperson i Albertslund Kommune.  

Frivilligcentret har fået §18-midler til: 

”Albertslund spiser sammen.” 

Det første ”Albertslund spiser sammen” arrangement blev afholdt den 28. april i samarbejde med Headspace, 

Bydelsmødrene, Albertslund festival og frivilligcenteret. Der deltog omkring 28 personer og der var en rigtig 

god stemning. 

Det andet ”Albertslund spiser sammen” arrangement blev afholdt den 8. november. Ved dette arrangement 

stod Bydelsmødrene for maden. Der deltog omkring 32 personer. Der var en rigtig god stemning og masser 

af fantastisk mad. 

Vi har i bestyrelsen talt om, at næste arrangement bliver omkring påske, hvor der skal laves påskefrokost. Vi 

håber, vi kan få nogen til at hjælpe os. 

SøndagsCafé 

Vi prøver at få etableret en SøndagsCafé. Hele efteråret har der været café hver anden søndag, hvor 

deltagelsen har været minimal. Caféen er derfor ændret til, at der er SøndagsCafé den første søndag i 

måneden med IT-hjælp. Forsøget kører i første omgang til en gang i foråret, hvor vi må vi se, hvordan det 

går. 
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Noget af det, der er foregået i Frivilligcenter Albertslund 

Caféer 
Vi har holdt åbent i Café Ovenpå gennem hele året. I første omgang om fredagen, men da flere efterspurgte 

åbning om mandagen, forsøgte vi med det, da det lykkedes os at få en frivillig til at passe caféen om 

mandagen. Efter sommerferien lukkede vi dog ned for mandagen, da der gennem længere tid ikke kom 

nogen. Fredagene har været lidt bedre besøgt med en svingende besøgstal mellem et par stykker og op mod 

seks-syv deltagere. 

Con3bute 
”Con3bute – Institut for interkulturelt lederskab” har afholdt en kursusrække med titlen ”Frivillige 
forandringsagenter” i Albertslund. Kurset har fået støtte fra Ministeriet for Udlændinge og Integration. Der 
vil være fire workshops af to dage. To af weekenderne er afholdt, hvor omkring 10 personer har deltaget 
hver gang. Det har været nogle fantastiske dage med meget energi, grin og viden. I næste modul skal 
deltagerne sætte en aktivitet i gang i Albertslund. Kurset afholdes også i Vejle og i Helsingør. 
 
Con3bute har søgt og fået midler fra fælleskabspuljen til et dialogevent med komikeren Mazen Ismail. 
Arrangementet vil være bygget op omkring et standup-show af Mazen og efterfølgende vil der være 
fællesspisning og dialog.   

Malet og ryddet op 
Bestyrelsen har i årets løb været i gang med en større oprydning. Vi har indtil nu fået malet indgangen og vi 

har maling til caféen – det er mere tiden, der mangler. Vi har fået indkøbt/foræret nogle møbler, så der er 

blevet indrettet nogle sofa-/stolezoner. Vi vil indrette kontoret, så det også kan bruges til mindre møder. 

Brug af lokalerne 
Der er næsten nogen i lokalerne hver dag/aften. Indretningen kan gøre det svært at være flere grupper 

samtidig, da caféen nemt bliver et gennemgangsrum. Det prøver vi at afhjælpe ved at få indrettet kontoret, 

så det også kan bruges til møder med op til 8 personer. 

PUF (Puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde). 
Noget af det første den nye bestyrelse skulle tage stilling til var, om, og i givet fald hvilke projekter, 

frivilligcenteret ville søge midler til gennem PUF. Vi valgte at søge til: 

1. Oplevelsescamp for socialt udsatte børn, børn med særlige behov, samt børn med nedsat funktionsevne.  
Hvilket vi desværre ikke fik midler til. 

2. Inklusion, vejledning og hjælp til selvhjælp for udsatte borger og deres pårørende i Albertslund kommune 
og på Vestegnen. 
2.1. Fællesskab mellem frivillige foreninger i områder i Albertslund, med udgangspunkt i udsatte 

boligområder og deres nærområde.  
2.2. Selvhjælpsgruppe for unge med angst og depression, og selvhjælpsgruppe for deres forældre. 

2.3. Fædre, som er ramt efter en skilsmisse. 
2.4. Borgere, som er ramt af sorg. 

Vi fik bevilget 150.000 kroner.  
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Lige nu er vi i gang med at finde frivillige til projekterne, og håber at få det i gang i løbet af foråret. 

Foreningsguide 
Frivilligcenter Albertslund arbejder på at få udarbejdet en foreningsguide. Den kommer til at indeholde så 

mange foreninger fra Albertslund som muligt. Frivillige sociale foreninger vil være nærmere beskrevet og der 

vil være kontakt informationer. Andre foreninger vil der være links til – enten til deres hjemmeside eller til 

andet sted, de er beskrevet. 

Fremadrettet 
På generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne drøfte Frivilligcenter Albertslunds fremtid,  

 hvad er det, der skal foregå i huset,  

 hvordan får vi aktive frivillige til at bruge huset, 

 hvordan kan vi få flere til at deltage i bestyrelsen, 

 hvordan får vi gang i diverse projekter. 


