
 
Referat af foreningsnetværksmøde d. 4. april 2018  
Mødet startede med at Line bød velkommen med et håb om at vi måtte få nogle gode timer 
sammen. 
 

Nyt fra kontoret: 
Line orienterede om aktuelle projekter og aktiviteter i frivilligcenter Helsingør. Tina Ambus er 
blevet frivillig på kontoret og er vores allesammens frivillige frivilligkoordinator.   

 
Persondataforordningen 
Den 25. maj træder den nye europæiske Persondataforordning i kraft. Det medfører stramninger 
af hvordan persondata skal beskyttes og opbevares. Det betyder bl.a., at alle myndigheder og 
organisationer fremover skal håndtere oplysninger om borgere på en mere opmærksom måde end 
det er tilfældet i dag. Da vi som foreninger også har med persondata at gøre skal alle være 
opmærksomme på de nye regler. Vi kan anbefale, at man orienterer sig i reglerne. Der er god 
hjælp og vejledning at hente på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes hjemmeside på 
www.frivillighed.dk. CFSA tilbyder også gratis kurser og webinarer, som man som forening kan 
deltage i. I Frivilligcenter Helsingør forbereder vi os på at kunne håndtere de nye regler. Vi vil 
løbende tage emnet op på kommende netværksmøder. 
 
Årsberetningen for 2017 er færdig – spændende læsning der fortæller noget af alt der det er sket i 
Frivilligcenter Helsingør i året der er gået. Årsrapporten blev uddelt i trykt form på mødet. Den kan 
downloades her: https://www.frivilligcenter-
helsingor.dk/images/Dokumenter/aarsberetning_2017.pdf  

 

Børneattester 
Socialstyrelsen har bedt os om at informere alle medlemmer om stramningen i bekendtgørelsen 
om Børneattester. Vi har derfor sendt en mail til vores medlemsforeninger om, at alle der arbejder 
med børn eller er i kontakt med børn skal indhente børneattester. I mailen er der også link til 
attesten. Kontakt Tina på 4921 5060, hvis I har brug for at få hjælp og vejledning til hvordan man 
indhenter en børneattest. 

 

Projekt Fri*Villig*Værdi 
Projektleder Hanna Tyge fortalte om projekt Fri*Villig*Værdi. Hen over efteråret 2017 og de første 
måneder i 2018 har vi kørt projektet, hvor vi sammen med seniorer og frivillige har udforsket 
frivillig værdi. Der har været afholdt en række arrangementer (samtale-saloner) hvor frivillige 
ildsjæle har fortalt om deres motivation for at være frivillig, og hvad det har givet dem at være 
frivillig. Efterfølgende har man i grupper drøftet, hvad frivillighed er – og hvad det giver af værdi til 
mennesker og lokalsamfund. 
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Projektet blev afsluttet med en event i Toldkammeret den 19. marts, hvor vi havde et flot 
fremmøde med 75 deltagere. Vi er nu ved at evaluere projektet. På netværksmødet viste vi en film 
lavet i projektet fra de afholdte saloner. Derefter drøftede deltagerne i grupper, hvad de havde 
hørt fra filmen og hvad deres håb, drømme og forventninger er til det frivillige arbejde i Helsingør 
kommune. Der var mange gode drøftelser og vi samlede de gode input til vores samlede 
evaluering.  
 
 
Rekruttering og fastholdelse af frivillige 
I snakken drøftede vi rekruttering og fastholdelse af frivillige. Bl.a. alder og 
generationsudfordringer synes at være en udfordring, der fylder rundt omkring i foreninger. Der 
var stemning for en dybere drøftelse af dette – samt et fokus på hvordan vi får flere unge ind i det 
frivillige arbejde. Line fortalte i den forbindelse om Frivilligbank Helsingør, som er en super 
rekrutteringskanal – også hvis man ønsker at få kontakt med flere unge frivillige. Frivilligcenter 
Helsingør driver banken i samarbejde med FRISE og Helsingør kommune. Vi opfordrer alle 
foreninger til at gå ind i banken på https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/frivilligbank.  
 
Workshop om frivilligbanken 
Desuden inviterer vi alle foreninger i Helsingør til workshop om frivilligbanken, hvor vi hjælper 
foreninger med at oprette frivillige jobs. Vi afholder næste workshop den 24. april kl 11-12:30 i 
frivilligcentret og vi håber I vil deltage. Tilmelding til workshoppen sker via Frivilligcenterets 
hjemmeside på https://www.frivilligcenter-helsingor.dk/kalender/workshop-om-frivilligbank-
helsingor-1 
  
Hvis I ikke kan deltage i workshoppen, men ønsker mere information eller hjælp til at komme i 
Frivilligbanken kan I kontakte enten Tina eller Louise på 4921 5060.  
 
Der var stemning for at tage rekruttering op som et særligt tema på et kommende netværksmøde. 
  
Præsentation af foreninger 

På sidste netværksmøde vedtog vi, at man som ny og ”gammel” forening kan få taletid og fortælle 
om sin forening og aktiviteter. Man skal blot kontakte Line, så det kan tænkes ind i dagsordenen. 
Denne gang havde to nye medlemsforeninger valgt at fortælle. Det var foreningen Dantogo og 
Foreningen Spor. 

Dantogo: 

Dansk Togolesisk Udviklingsforening er etableret af Nimatou på baggrund af et ønske om at 
designe afrikansk tøj af designere i Afrika – med mulighed for at videreformidle deres design og 
arbejde til fx Danmark. Foreningen har indtil nu afholdt 3 modeshows i Danmark og næste show 
bliver d 26. maj i det gamle teater i Stengade. Alle er velkomne.  Læs mere om dette senere på 
Frivilligcenter Helsingørs facebookside. 
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Landsforeningen Spors nye lokalafdeling i Helsingør 

Spor er en forening for mennesker med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Spor 
fremviste en statistik over hvor mange børn der ikke får hjælp i deres barndom, når de har været 
krænket.. Spor afholder en foredragsaften i Frivilligcenteret 2. sal onsdag d. 30. maj kl 19.00. Alle 
er velkomne.  
 
 
Næste foreningsnetværksmøde – på Marienlyst slot 
Næste Foreningsnetværksmøde er tirsdag d. 29. maj kl 17.00-19:00, hvor vi af Marienlyst Slots 
Venner er inviteret til at holde mødet på Marienlyst Slot. Det glæder vi os meget til  
 

Tak for et godt møde og på gensyn til maj 😊  
 
 
  


