
Ord til beretning 24/4 2017 

 

I har alle fået den skriftlige beretning med nogle af de aktiviteter, vi har 

haft gang i i FCH. I har sikkert læst den med stor interesse, og nu er I 

velkomne til at stille spørgsmål og komme med gode ideer til fremtiden.  

Men inden da, vil jeg lige komme med et par kommentarer. 

 

 

Tillid 

Forleden blev jeg gjort opmærksom på, at al vores frivillige arbejde er 

baseret på tillid, og jeg har tænkt på det mange gange siden. 

For det er jo helt rigtigt! 

Vi har ingen skriftlige aftaler – ingen løn – har man sagt ja til en opgave, 

så fuldfører man den også. Det fungerer 100%, så vidt jeg kan se. Ret 

fantastisk, faktisk.  

 

Tænk lige på, hvor meget der klares hver dag i Danmark, fordi vi har tillid 

til hinanden. Det er en meget rar tanke. Tak for det, og klap lige hinanden 

på skulderene og ret ryggene! 

 

 

Fremtiden 

Ja vi har lige jo hørt, at vi er godt i gang med at få etableret den nye 

frivilligbank, så det bliver meget lettere at få klaret de mange opgaver og 

matchet udbyder og udfører. Og ikke mindst synliggjort de mange 

forskellige frivillige opgaver, der findes og udvikles konstant i vores 

kommune. Vi siger mange tak til Helsingør Kommune, der har set det 

fornuftige i ideen og finansierer den til gavn for os alle sammen. Vi ser 

frem til et godt samarbejde om Frivilligbanken. 

 



Nu vi er ved det elektroniske, så har vi snart skrottet maylandkalenderen 

og fået gang i vores online lokalebooking system. Så kan 

medlemsforeninger selv booke sig ind. Vi håber det bliver en god 

fornyelse og at det kommer til at fungere godt. Prøv det, og meld endelig 

gode og sårlige ting, så vi kan rette ind. Vi laver snart fyraftensmøder med 

undervisning i brug af systemet. 

 

Og nu vi er ved lokaler, ja så arbejder bestyrelsen fortsat på at få flere 

lokaler på 1. salen. Jeg tror, vi alle er klar over, at der virkelig er brug for 

dem. Spred gerne budskabet rundt overalt. Vi er klar til at flytte ind med 

minuts varsel….. 

 

Nu vi er ved Kommunen…..En anden ting, som Helsingør Kommune gerne 

må, det er at få offentliggjort sin frivilligpolitik, som jo blev godkendt i 

Byrådet for længe siden.  

Der er bud fra mange af de kommunale centre og enheder om, at de 

gerne vil samarbejde med frivillige, at de har mange opgaver og 

aktiviteter, som frivillige kan udføre. Men det vil være rart at vide, hvad 

den dybere mening og politik er bag dette. Og passer Kommunens ønsker 

med det, vi frivillige kan og vil?  

Vi kender ikke Kommunens politik på vores område. Den er endnu ikke 

udmeldt mundtligt eller præsenteret på hjemmesiden. Vi glæder os til at 

se den og til samarbejdet. 

Nu vi er ved politik….. På Christiansborg brygger de på nye tiltag på vores 

område, og herunder at geninføre, at ledige på understøttelse/efterløn 

igen kan arbejde frivilligt op til 15 timer ugentligt. Det skulle være klart 

om 1½ månedstid. Jeg siger med det nationale Frivilligråd, at det må være 

en menneskeret selv at bestemme, hvad man vil i sin fritid.  

 


