Bestyrelsens beretning, generalforsamlingen 2018
Kære generalforsamling.
Jeg vil gerne starte med at takke alle jer, der er kommet i dag: alle frivillige, vores centerleder og
hendes barselsvikar – alle jer, der giver jeres tid og engagement. I fortjener alle en stor tak. Uden
jer var der ikke et frivilligcenter!
Aktiviteter
Vi skal gøre status over foreningsåret 2017 og over vores aktiviteter. Og det har på ingen måde
været ”same procedure as last year”, for Frivilligcentret er inde i en rivende udvikling.
I det forgangne år er vi gået fra at være en fuldstændig nystartet forening med kun et halvt år på
bagen til vores første egentlige ”driftsår.”
Vi har i løbet af 2017 oplevet en stigning i medlemstallet fra 30 til 40 medlemmer.
Medlemmerne er både helt små foreninger, store lokalafdelinger af landsorganisationer,
initiativer, som ikke er foreningsdannede, enkeltpersoner og sågar Nyborg Gymnasium.
I favner som medlemmer socialt arbejde med børnefamilier, unge, sygdomsramte, flygtninge,
ensomme og ældre. I arbejder med sundhed for alle, sport i det maritime, hobby-fælleskaber,
oplysning og politisk indflydelse, lokalsamfund og international nødhjælp.
I vores daglige virke, har vi bistået vores medlemmer med stort og småt, lige fra prints og omtale
til vedtægter og rekruttering. Vi har også hjulpet mindst 10 foreninger, der endnu ikke er
medlemmer.
Direkte har vi hjulpet ca. 10 borgere ind i det frivillige fællesskab, og indirekte har vi hjulpet i
hundredevis via informationsdage:
- på gymnasiet,
- via åbent kontor i Ullerslev og Ørbæk og
- via vores store arrangementer, hvor netværk, idé-udveksling og synlighed har været i
fokus.
Særligt netværksprojekter er der stor interesse for. Det gælder:






Venneforeninger, der vil give hinanden idéer og hjælp.
Patientforeninger, der drager nytte af hinanden
Spejdere, der vil rekruttere.
Integrations-projekter, der vil kende til hinanden.
Sportsforeninger, der vil have flere foreninger med

Side 1 af 4

Derudover samarbejder vi med kommunens veterankoordinator, privatskolen, og hvad der ellers
giver mening fra situation til situation.
I dagligdagen får vi dog ikke helt så mange borgerhenvendelser, foreningsfrivillige eller egne
frivillige, som vi kunne ønske - ikke mindst på grund af lokalernes manglende fysiske synlighed og
tilgængelighed.
Medlemmer og samarbejdspartnere kommer dog flere gange ugentligt ind til en snak, et par prints
og for at få hjælp til at videreformidle information.
I betragtning af, at dette var vores første egentlige ”driftsår” og ud fra de givne omstændigheder i
øvrigt, er vi dog samlet set godt tilfredse med vores aktiviteter. Og når jeg siger det, så er det jo
fordi, vi i 2016 først fik ansat en leder relativt sent på året og derfor først kom i gang med driften i
andet halvår, samtidigt med at alle systemer skulle etableres, ting skulle indkøbes mv.
Økonomi
I 2017 brugte bestyrelsen meget energi på løbende at følge økonomien. Det har været en
spændende proces. Ligesom når en ny bilist ikke bare har lært teorien, er kommet gennem
køreprøven og har fået kortet, men nu faktisk befinder sig i bilen på sin første tur – der er en
masse, man skal forholde sig til, og meget viser sig at være anderledes i praksis. Ikke mindst når
man også skal ansætte en barselsvikar og holde køreretningen med en ny chauffør. Og også få
økonomien til at spille med barselsrefusion og alt, hvad dertil hører. Nu er vi gudskelov ikke helt
nye i trafikken i den forstand, at der i bestyrelsen sidder flere med en bred erfaring i
bestyrelsesarbejde – og med mange forskellige kompetencer, men som hold og som Frivilligcenter
er vi relativt nye.
2017 var også året hvor Socialstyrelsen, som finansierer halvdelen af vores drift, meldte ud, at der
ville komme nye tildelingskriterier, som vedrører de midler, vi skal søge, når vi med udgangen af 1.
kvartal 2018 skal gå fra opstartsstøtte til grundfinansiering. Og vi ventede i spænding. Ville vores
vedtægter skulle ændres? Hvilken betydning ville det få for bestyrelsens sammensætning, for
vores produkter, målgrupper …? Nu ventede vi ikke alene – da det berører alle landets
frivilligcentre … Til gengæld ventede vi længe. Kriterierne er nu meldt ud, og vi kan konstatere, at
”alt er godt”.
Vi har i 2017 også været optaget af at søge yderligere finansiering til at udvide sekretariatet med
en projektansat medarbejder. Derfor udformede vi en ansøgning til socialstyrelsens pulje for
udviklingsprojekter, som vi desværre (som ret mange andre) fik afslag på, selvom vi fik en god
feedback på projektet. Der var desværre ret mange om buddet.
Vi søger dog fortsat midler til projekter, der kan give os flere kræfter til at understøtte det frivillige
arbejde her i Nyborg kommune – og da vi fik ret god og detaljeret feedback, forventer vi
fremadrettet at kunne anvende hele eller dele af ansøgningen i andre forbindelser.
Øvrige aktiviteter
Af Frivilligcentrets aktiviteter i 2017 vil jeg gerne fremhæve:
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Samarbejdsprojektet Danmark Spiser Sammen planlagt i samarbejde med Nyborg
Kommune og frivillige foreninger i Folkebevægelsen mod ensomheds store landsdækkende
projekt.
Og det ser ud til, at vi med over 500 spisende gæster i år får landets største arrangement.
Frivillig Fredag - et samarbejdsprojekt med Nyborg Kommune, hvor vi sammen med resten
af Danmark fejrer og hylder det frivillige arbejde den sidste fredag i september. Nogle
husker måske det store event på Torvet med en larmende parade igennem Nyborgs gader.
Vi har i Nyborg fejret Frivillig Fredag siden 2011, men det er første gang,
tovholderfunktionen er overgået til Frivilligcenter Nyborg, og vi sammen har finansieret
arrangementet.
Integrationstemadagen, hvor vi samlede Nyborgs mange forskellige foreninger og aktører
på integrationsområdet til en fælles inspirations- og netværksdag
Aktiviteten ”Frivilligcentret flytter ud” – hvor vi i en periode havde ugentlige træffetider
ude i lokalområdet i Ørbæk og Ullerslev. Det giver mening, men vi skal ændre konceptet og
invitere lokalforeningerne til at lave noget i sammen i stedet.
Brugerundersøgelsen - en undersøgelse af det frivillige arbejde og foreningsliv i Nyborg udsendt i starten af 2017 og netop genudsendt i 2018, og som gerne skulle give os et
dybere indblik i, hvad der rører sig i krogene, hvilke behov og hvilke udfordringer, som vi
kan bidrage til at løse.

Vision og værdier
Vi startede året med et visionsseminar for bestyrelsen med henblik på at samle den nye bestyrelse
og skabe et fundament for fælles fodslaw. Ud af seminaret udsprang den vision, som I finder på
Frivilligcentrets hjemmeside (og på bordene foran jer):
”Vores vision er et stærkt og mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en
indsats og hente hjælp og støtte.”
Visionen understøttes i vores daglige arbejde af vores værdier:
 Deltagelse
 Sammenhængskraft
 Udfoldelse
 Mangfoldighed
 Samarbejde
 Kvalitet
Som sådan er der ikke noget nyt eller anderledes i indholdet af denne vision og det værdisæt, vi
nåede frem til, set i forhold til de drømme og visioner, som Frivilligcentret blev skabt ud af.
Det nye var at få dem formuleret og finde en fælles rettesnor og et fælles sprog.
Ud af denne visionsproces udsprang også ønsket om at tage kontakt til det daværende sundhedsog forebyggelsesudvalg i Nyborg Kommune med henblik på at synliggøre Frivilligcentret og på at
drøfte vores nuværende rammer.
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Selvom samarbejdet med Bastionen i dagligdagen fungerer gnidningsfrit, må vi erkende, at
rammerne, fordi de ikke er vores egne, og vi derfor ikke kan disponere over dem i det omfang, der
er behov for, ikke har vist sig at leve op til forventningerne - og især ikke giver os muligheder for at
skabe det engagerede miljø, vi gerne vil være omdrejningspunkt for.
Netop rammerne omkring Frivilligcentret og frivilligcentrets synlighed i såvel foreninger som
politikeres bevidsthed er et mål, som vi har været optaget af her i 2017, og som vi fremadrettet
ønsker at forfølge – så vi kan danne rammer og fundament for et stærkt og mangfoldigt
lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en indsats og hente hjælp og støtte.
Mål for 2018
I 2018 vil bestyrelsen fortsat være optaget af at sikre Frivilligcentrets økonomiske rammer i
forbindelse med overgangen fra etableringsstøtte til den grundfinansiering, der kan sikre
Frivilligcentrets fortsatte økonomi og eksistens. Ved udgangen af denne måned ansøger
Frivilligcentret derfor Socialstyrelsen om at komme på grundfinansiering.
Vi vil i 2018 være meget optaget af at fortsætte udviklingen af frivilligcentret, herunder især
centrets tilbud til medlemmer, så det store arbejde, vi har lagt i at etablere et frivilligcenter, kan
komme medlemmer, frivillige og foreninger til gavn.
Frivilligcentret skal ikke bare være det sted, I kan mødes eller få printet - I skal kunne hente hjælp
til stort og småt – lige fra opsætning af en annonce til støtte til etablering, rådgivning og hjælp til
at få flere medlemmer, frivilligpleje – og hjælp til at etablere samarbejder, projekter og møde
hinanden på tværs af foreninger til fælles gavn.
Målet er at være et frivilligcenter, der kan danne ramme og støtte op om et bredt og engageret
forenings- og frivilligliv her i Nyborg.
Afslutningsvis
Jeg vil gerne sige tak til alle fremmødte i aften og tak til de gode og engagerede kræfter i
bestyrelsen for samarbejdet. Det har været en rigtig stor fornøjelse at arbejde sammen med jer.
En stor tak for samarbejdet til Matilde og til Signe, og til alle de frivillige og foreninger, der har
bidraget i det forgangne år til at gøre frivilligheden mere synlig – ikke mindst med et brag af et
larmende optog gennem Nyborgs gader i forbindelse med Frivillig Fredag .
Til allersidst vil jeg blot opfordre jer til at byde ind med jeres ønsker og behov, så vi sammen kan
gøre 2018 til et fantastisk år for frivilligheden i hele Nyborg kommune.
Tak for ordet.
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