Bestyrelsens årsberetning 2021
Fremlagt af Formand Cathrin F. Johansen ved Generalforsamlingen 10. marts 2022

Jeg vil på vegne af Frivilligcenter Nyborg takke alle fremmødte her i salen. Vi er rigtig glade for at der er
kommet så mange i aften. Vi er også rigtigt glade for at vi i år igen kan afholde en fysisk generalforsamling
og atter være sammen igen. Sidste år måtte vi afholde vores generalforsamling digitalt og da vi planlagde
denne aften, var det endnu ikke helt afklaret, om vi fik mulighed for at samles eller om vi skulle være
digitale eller ”hybride”.
Selvom 2021 igen var præget af Corona, er vi er stolte over alligevel at kunne se tilbage på et år, der trods
Coronaen, har været et godt og fremgangsrigt år for Frivilligcenter Nyborg.
2021 blev året, hvor vores nye centerleder Brian Lindskov Larsen kunne finde sig til rette på kontoret på
Vestervold, samt året hvor det viste sig muligt at ansætte endnu en ny medarbejder – så vi her pr. 1. januar
2022 kunne byde velkommen til Helle Black Nielsen, der er blevet ansat i en deltidsstilling på kontoret.
Coronaen prægede, som nævnt, også 2021: Således lukkede frivilligcenteret og det meste af foreningslivet
ned i de første par måneder af året ‐ ligesom der også i november og december var usædvanligt stille på
Vestervold. Ligesom i resten af landet har det været mærkbart, at dele af foreningslivet har haft færre
aktiviteter, ligesom der er færre borgere, der aktivt har søgt frivilligt arbejde.
Derfor er vi glade for at der alligevel har været god aktivitet i frivilligcenteret.

Når vi ser tilbage på Frivilligcentrets basisdrift, har 2021 været karakteriseret af
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Antallet af medlemmer af foreningen frivilligcenter Nyborg er steget ‐ fra 33 i 2020 til 52 i 2021
Der har været afholdt mere en 50 rådgivningsmøder for lokale foreninger. Hovedsagelig har vi
rådgivet om fundraising, aktivitetsopstart, rekruttering af frivillige og synlighed ‐ særligt på de
sociale medier.
Vi har udført mere end 80 printopgaver og mere end 25 grafiske opgaver ‐ store som små.
Vi har lavet mere end 100 lokalebooking for foreninger på Vestervold
Vi har udlånt ”grej” i form af projektor, videokamera ud til 10 foreninger – grejet blev doneret af
Fynske bank til frivilligcentrets foreningsservice sidste år.
Vi har lavet mere end 10 frivilligmatches ‐ og har lagt bunden for et intensiveret henvisningsarbejde
fra Nyborg kommune ind i foreningslivet via frivilligcenteret ‐ noget vi forhåbentlig kan se resultatet
af i løbet af 2022.
Vi har fundraiset mindre bevillinger på vegne af fem foreninger– og i alt 30.000 blev doneret til
værksteds‐ og køkkenudstyr på Vestervold.
Der har også været afholdt mange netværksmøder ‐ med foreningsliv, kommunale medarbejdere
på alle niveauer, andre frivilligcentre og selvfølgelig vores egen paraplyorganisation Frise. Alt
sammen for at styrke frivilligcenterets netværk, faglige viden og i sidste ende foreningslivet i hele
Nyborg Kommune.

‐

Vi har også haft god hjælp fra i alt tre frivillige og to praktikanter over året: En stor tak skal lyde til
dem for deres store arbejde!

Frivilligcentrets arrangementer i 2021
På trods af Covid 19 lykkedes det Frivilligcentret at gennemføre en del arrangementer:
Før sommerferien lavede vi udendørs ”foreningskaffe” med oplæg fra deltagende foreninger om
henholdsvis ”det udendørs foreningsliv” og ”rummelighed i foreninger” der var godt fremmøde trods
kulden i det meget tidlige forår.
I sensommeren var vi sammen med Nyborg kommune og Den Boligsociale Helhedsplan Nyborg værter for
March mod Ensomhed. Vi faciliterede sammen byens velkomst til Patrick, der hvert år vandrer gennem det
ganske land for at gøre opmærksom på ensomhedsproblematikker, samt efterfølgende foredrag på Café
Danehof. Vores centerleder drog selv afsted på march til Odense sammen med Patrick ‐ og har efter
sigende stadig ondt i fødderne.
I sensommeren afholdt Frivilligcentret også ‐ traditionen tro – vores frivilliguge i forbindelse med Frivillig
Fredag. Sammen med Nyborg Kommune, Den boligsociale helhedsplan, Nyborg gymnasium, Bastionen og
et væld af lokale aktører, lavede vi foredrag, netværksmøder og en stor indvielsesfest på Vestervold, hvor vi
også kunne lancere Den Sociale vejviser.
Den Sociale Vejviser har længe været et stort ønske hos Nyborg Kommune. Vi er derfor glade for, at vi har
kunne hjælpe med at samle data ind om de mange sociale tilbud i Nyborg kommune, så både
frontmedarbejdere i kommunen og almindelige borgere nu kan få et samlet overblik over indsatserne. Den
sociale vejviser kan både findes som ”bog” og på frivilligcenterets hjemmeside.
Sidst ‐ men ikke mindst ‐ gjorde Frivilligcentret en stor og velment indsats for at understøtte et stort
juleaften‐arrangement sammen med foreningslivet. I samarbejde med Kongens fadebur, Den Boligsociale
helhedsplan Nyborg, Bastionen og med god konsulenthjælp fra Østfyns Sociale Hånd ville vi lave en
juleaften for de unge, de ældre og for børnefamilier, der ellers kunne se frem til en svær jul. Vi fik gode
bidrag fra Østfyns Erhvervsråd og mange handlende i Nyborg kommune og der var frivillige fra hele Fyn, der
var klar på at tilbringe deres jul med at hjælpe andre. Desværre måtte vi aflyse arrangementet, da
regeringen midt i december indførte nye restriktioner på grund af den stigende smitte.
Det var hårdt at skulle ringe rundt til de fortrinsvis ældre gæster, der havde glædet sig meget. Derfor
planlægger vi i arbejdsgruppen i år et fællesspisningsarrangement for de tilmeldte gæster op til påsken,
hvor vi også inviterer brugere af Østfyns Sociale Hånd ind.
Vi glæder os dog over alle de gode nye samarbejdspartnere vi fik kontakt med i forbindelse med
arrangementet og vi håber på revanche i december 2022.
Også i efteråret gennemførte vi vores første selvstændige kursus om Synlighed for foreninger ‐ Igen med
vægt på de sociale medier. Disse minikurser vil der komme flere af i dette og de kommende år. I det hele
taget har vi i 2021 arbejdet med synlighed, både i vores tilbud og i forhold til Frivilligcentret.

Frivilligcentrets synlighed
I 2021 var en af vores strategiske prioriteringer, at frivilligcenteret og vores ydelser til foreningslivet skulle
være mere synlige i Nyborg Kommune.
Vi har derfor i 2021 lavet:





12 Nyhedsbreve for vores nu 239 abonnementer
Vi har lavet 90 facebookopslag og 12 betalte kampagner ‐ heraf tre for andre foreninger. Antallet er
følgere på Facebook er steget fra 517 i januar 2021 til 629 i december.
Vi har selv haft to avisannoncer i lokalavisen og der er skrevet to artikler om os.
Vi har også lavet fem foredrag om Frivilligcentret på henholdsvis Ørbæk Midtpunkt, Nyborg Fritids
og idrætscenter, det årlige §18 informationsmøde hos Nyborg Kommune samt for Seniorrådet og
Udsatterådet.

Og når vi nu er ved frivilligcentrets strategi, så vil vi også gerne fremhæve lidt mere om bestyrelsens og
Frivilligcentrets arbejde med vores strategi.

Bestyrelsens arbejde med Frivilligcentrets strategi
En vigtig forudsætning for centrets bevilling er bestyrelsens fortsatte arbejde med at sikre en strategisk
retning for Frivilligcentret og vores opfølgning på strategiske mål og indsatser. På bestyrelsesmøderne
følger vi op på vores aktiviteter der baserer sig på Frivilligcentrets årlige strategi. Derfor samles vi også en
gang årligt til en særlig strategidag, hvor vi sætter fokus på indsatsområder for det kommende år og en
drøftelse af hvilke områder, der særligt skal prioriteres eller arbejdes videre med i Frivilligcenter Nyborg, så
vi kontinuerligt kan have fokus på hvordan vi sikrer relevans og aktualitet i vores virke for hele Nyborg
kommune.
Hvor vil vi så hen i 2022? Frivilligcentrets strategiske mål og delmål for 2022
Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind og se Frivilligcentrets strategi på vores hjemmeside, hvor I kan se vores
delmål og pejlemærker for 2022, men vi kan her kort nævne, at vi i 2022 vil særligt vil have fokus på 4
særlige indsatsområder indenfor Frivilligcentrets overordnede strategi:
1)Vi vil have stort fokus på at arbejde med at styrke lokalområderne
2)Vi vil styrke vores indsats if. vores foreningsservice og foreningsudvikling
3)Vi vil sætte fokus på netværk og samarbejde på tværs
4)Vi vil bidrage til at støtte op om ensomhedsforebyggende indsatser
Som sagt følger vi løbende op på vores strategiske pejlemærker og indsatser over året på vores
bestyrelsesmøder, så vi kan sikre, at vi følger den retning vi gerne vil. Og vi håber, at I er nysgerrige på
hvordan vi arbejder med vores mål og delmål – så vi vil varmt opfordre jer til at checke ind på
Frivilligcentrets hjemmeside og se lidt nærmere på, hvordan vi vil arbejde med vores delmål for det
kommende år.

Taksigelser
Når vi står her ved Generalforsamlingen 2022 er det også en anledning til ikke kun at se tilbage på, hvad vi
har nået og hvordan vi arbejder, men også at udtrykke vores værdsættelse af dem vi har gjort det sammen
med.
Derfor vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sige tak til følgende:





Tak til vores centerleder Brian for dit store engagement og fantastiske drive. Vi er stolte over den
fremgang og synlighed af frivilligcentret, som du har tilført Frivilligcentret på bare ét år.
Tak til Jannie, vores kommunale frivilligkonsulent, for vores tætte samarbejde og dit fantastiske
arbejde med at understøtte den brede frivillighed i Nyborg – ikke mindst i kraft af lanceringen af
platformen Nyborg Volunteers.
Tak til Mads, fra Aktivitetsforeningen, for det gode samarbejde i fællessekretariatet og for din
indsats som trofast og pålidelig kasserer i bestyrelsen.

Og endeligt ‐ Ikke mindst tak til politikerne i Nyborg kommune, der gør frivilligcentret muligt ‐ og hjerteligt
tak til foreningerne i Nyborg ‐ for jeres store engagement og loyalitet.

Tak for ordet!

