
ÅRSBERETNING 2011
Frivilligcenter Helsingør

 
 Synliggøre og formidle frivilligt socialt arbejde

 Være et innovativt væksthus for frivillige

 Støtte og hjælpe foreninger med at udvikle deres arbejde

 Fremme vilkårene for det frivillige sociale arbejde

 Styrke og muliggøre samarbejde mellem foreninger, kommune

og virksomheder

 Være et åbent og tolerant sted, der arbejder uafhængigt af 

særinteresser

 Hjælpe og inspirere alle, der vil lave frivilligt arbejde

 Skabe netværk, synergi og udviklingsmiljøer

Mål for Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenter Helsingør - Kronborgvej 1C, 2. sal - 3000 Helsingør

telefon: 49215060 - leder@frivilligcenter-helsingor.dk

www.frivilligcenter-helsingor.dK

Centerleder Lene Ljungqvist håber, at

rigtig mange vil besøge og bruge frivil-

ligcenteret til at udvikle det frivillige so-

ciale arbejde i Helsingør Kommune.   

Frivilligcenter 
H E L S I N G Ø R

De lyse lokaler på Kronborgvej 1C, 2. sal er en perfekt

ramme om  møder og aktiviteter. Lokalerne blev indviet

den 30. september 2011. 
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Ting lykkes. Frivilligcenter Helsingør opstod, da alle gode kræfter

spillede sammen. Det oplevede vi under en hektisk sommer i 2011.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige jer alle rigtig mange tak for
godt samarbejde. Tak til ildsjæle, foreningslivet, embedsmænd i
kommunen og Byrådet. Vi blev på det rette tidspunkt tilsmilet af
sol og stor velvilje. Den nødvendige viden var samlet i den første
startbestyrelse. Behovet, opbakning fra foreningerne og energien
var der. Så det var bare med at komme i gang.

Stolte åbnede vi Frivilligcenter Helsingør den 30. september 2011
på Frivillig Fredag. Samme dag blev centerleder Lene Ljungqvist
præsenteret, og siden har dygtige, frivillige hænder arbejdet med
Lenes ideer og under hendes ledelse. Det har åbnet for andres
gode ideer, lovende kontakter er skabt og koncepter bliver afprø-
vet. Det hele med sigte på at gøre en forskel i civilsamfundet 
- hånd i hånd med foreningerne, kommunen og erhvervslivet.

Det tegner til at blive en spændende fremtid. Mange frø er sået.

Jytte Mejnholt, formand for bestyrelsen

April 2012

Den 6. december inviterede frivilligcenteret til netværksmøde for de
nu 31 medlemsforeninger. Formålet var at lære hinanden at kende og
sætte ord på forventninger og ideer til aktiviteter, serviceniveau og
samarbejdsområder.

Resultatet blev et katalog med store og små forslag. Nogle helt
tæt på den enkelte forening, fx hjælp til foreningsudvikling eller
driftsopgaver. Andre med et ønske om netværk på tværs af forenin-
ger, om uddannelse af frivillige og et tættere samarbejde med kom-
mune og det private erhvervsliv.

Tilsammen en retning for 2012 med fem overskrifter:
� Synliggørelse
� Foreningsservice
� Kontakt mellem frivillige og foreninger
� Netværksdannelser på tværs
� Et bæredygtigt frivilligcenter

Tilsammen kunne vi! Fokus på fem kerneopgaver

Bestyrelsesformand Jytte Mejnholt og besty-

relsesmedlem Jan E. Jepsen ved den stiftende

generalforsamling 16. august 2011.

Det første netværksmøde var en god blanding af socialt samvær

og udveksling af erfaringer og ideer på tværs af foreninger.

Det stod også klart, at gode ideer koster penge. December 2011 blev

brugt til at skrive fondsansøgninger, finde samarbejdspartnere, skabe

relationer og udbrede kendskabet til Frivilligcenter Helsingør.
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Strategi, handleplaner og samarbejde Åbning på Frivillig Fredag

Kodeordene under etableringen af Frivilligcenter Helsingør var
kommunikation og samarbejde med: Interessenter i Helsingør
Kommune, foreningslivet, organisationer, FriSe, Social- og
Integrationsministeriet og borgere med interesse for frivilligt arbejde.

Etableringen blev synliggjort gennem presseomtale, foldere, egen
hjemmeside www.frivilligcenter-helsingor.dk , på messer og ved en
lang række møder. På et dialogmøde i maj 2011 mødtes Frivilligrådet
med foreninger og organisationer, som repræsenterede grupperne:
Børn, unge, voksne, ældre, patientforeninger, handicapområdet og
andre indenfor det frivillige sociale område.

Derefter var samarbejdet en realitet. Dialogen udviklede sig, og
Helsingør Kommune gav både egnede lokaler og økonomisk støtte.
Den store velvilje og engagement hos alle involverede betød, at
processen hen imod åbningen af Frivilligcenter Helsingør var god og
meget effektiv.

Bestyrelsen i Foreningen Frivilligcenter Helsingør 
valgt 16. august 2011:

Formand, Jytte Mejnholt - Mødre- og Børnehjælpen Helsingør

Næstformand, Erik Olsen - LOF Helsingør

Kasserer, Klaus Leth - Montebellos Venneforening

Jan E. Jepsen - Natteravnene Helsingør

Annie Thygesen Andersen - Epilepsiforeningen Helsingør

Bent Bomholt - Dansk Blindesamfund Helsingør

Merete Hjorth -  Kirkens Korshær, Stubben Helsingør

Suppl.: Erna Johannessen - Børns Voksenvenner Helsingør

Suppl.: Susanne Schytt - Vapnagaard Lektiecafe

Den 30. september 2011 på ”Frivillig Fredag”
åbnede Frivilligcenter Helsingør.
Borgmester Johannes Hecht-Nielsen og for-
mand for socialudvalget Henrik Møller holdt
taler og klippede den røde snor

De godt 80 gæster blev budt velkommen af
frivilligcenterets bestyrelsesformand Jytte
Mejnholt.

De mange borgere og foreningsfolk hyggede
sig i de lyse lokaler på Kronborgvej 1C, 2. sal i
centrum af Helsingør.
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På åbningsdagen den 30. september havde frivillig-
centeret 22 medlemsforeninger. Alle klar til ved fæl-
les hjælp at styrke og fremme det frivillige arbejde
med socialt sigte i Helsingør Kommune.

Lokalerne var endnu halvtomme.
De første måneder handlede
især om at etablere et driftsik-
kert kontor og mødefaciliteter
for frivillige og foreninger. Her
mødte centeret stor velvilje fra
kommunen samt lokale virksom-
heder, der donerede møbler,
kontorartikler og udstyr.
Samtidig gav en annonce på fri-
villigjob.dk mange henvendelser
fra frivillige, der ønskede at give
en hånd – med kontorarbejde, IT,
layout, regnskab, kommunika-
tion, rådgivning og projektar-
bejde.

For centerleder Lene Ljungqvist
blev der snakket med foreninger
om forventninger og ønsker. Der
blev lagt planer, produceret en
folder, hjemmesiden blev udbyg-
get, projekter født og debatteret. Der blev skabt
kontakter i kommune og det lokale erhvervsliv. Alt
sammen med den hensigt at skabe et handlekraftigt
frivilligcenter 
– et innovativt væksthus for frivillige.

Tankerne om et frivilligcenter i Helsingør startede i Helsingør
Frivilligråd i efteråret 2009. Frivilligrådet fik til opgave at vurdere
behovet for et frivilligcenter. Foreninger, organisationer og Helsingør
Kommune blev spurgt til råds, og sammenholdt med erfaringer fra
andre frivilligcentre blev der lagt en projektplan.

Nogle af anbefalingerne var:
� Forankre frivilligcenteret i en selvstændig forening, der driver

frivilligcenteret
� Sikre opbakning fra det lokale, frivillige sociale område
� Sikre et godt samarbejde og økonomisk støtte fra kommunen

Opgaverne i projektplanen var blandt andet:
� Dialogmøde 17. maj 2011 mellem frivilligrådet, foreninger og

organisationer
� Etablere en ”startbestyrelse”, som kunne virke frem til

stiftende generalforsamling
� Skaffe lokaler til frivilligcenteret
� Skrive vedtægter til Foreningen Frivilligcenter Helsingør
� Sikre mindst 20 medlemsforeninger
� Søge finansiering: PUF midler og kommune
� Workshop 16. juni 2011 for ”startbestyrelsen”

om kommunikation, samarbejde og udvikling
� Stiftende generalforsamling 16. august 2011 med endelig

bestyrelse for Foreningen Frivilligcenter Helsingør
� Ansætte centerleder
� Åbning af Frivilligcenter Helsingør 30. september 2011

Synliggørelse af det frivillige arbejde Fra en god ide - til Frivilligcenter Helsingør

Frivilligcenteret havde en stand på

Helsingør Kommunes

seniormesse 6. december 2011.
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