
 
Referat af netværksmøde 29. maj 2018  
 
Netværksmødet blev afholdt på Marienlyst slot, hvor foreningsnetværket var inviteret indenfor på 
slottet af Marienlyst Slots Venner, som er eet af de 92 medlemmer i Frivilligcenter Helsingør. Birgit 
Stenderup fra foreningen viste rundt og fortalte om Slottet. 
 
Frivilligcenter Helsingør får flere og flere medlemsforeninger og netværksaktiviteter. 
Frivilligcenterets foreningsnetværk er for alle medlemsforeninger, støttemedlemmer og frivillige 
tilknyttet Frivilligcenter Helsingør. Tilmelding til møderne sker via frivilligcenterets hjemmeside.  
 
Frivilligcenterets foreningsnetværk har aftalt, at man fremover ønsker at afholde 
netværksmøderne ude hos medlemsforeningerne, hvis det kan lade sig gøre. Næste 
netværksmøde afholdes den 4. september i Kulturhus Syd, hvor det er Haveforeningen Trelhest, 
som inviterer til mødet. 
 
Der blev uddelt en bog til alle fremmødte ”At lede en sag” - Grundbog for bestyrelsesmedlemmer i 
frivillige organisationer. Selvom man ikke deltog på netværksmødet, kan man som 
medlemsforening henvende sig i frivilligcenteret og få sit eget eksemplar, så længe lager haves. 
 
Nyt fra kontoret: 

Line orienterede om aktuelle projekter og aktiviteter i frivilligcenter Helsingør. 
Hun fortalte om: 
 
Seniorjournalist-projektet - aktive seniorer lærer andre om teknologi og de mange gode tilbud om 
Workshops for seniorer, der ønsker at lære om moderne teknologi.  
 
Det er gratis at deltage i de udbudte workshops, der afholdes i Frivilligcenter Helsingør. Det 
kræver blot, at man er 60 plus og bor i Helsingør og er aktiv i foreningslivet – eller tænker på at 
blive det. 
 
De tre sidste Workshops for denne gang udbydes på følgende datoer: 

• Tirsdag den 12. juni kl 13-16 om ”Den gode måde at sende større billed-og tekstfiler” 
• Tirsdag den 19. juni kl. 13-15 om ”En god og sjov interaktiv præsentation” 
• Tirsdag den 26. juni kl 13-16 om ”En god og enkel hjemmeside” 

Der er begrænsede pladser, så det gælder om at tilmelde jer via frivilligcenterets hjemmeside med 
det samme. 
 
Frivilligcenterets nye strategi som blev omdelt og gennemgået. Strategien medsendes med dette 
referat. Kort fortalt indeholder strategien 4 centrale mål: 

1. Skabe større kendskab til og viden om Frivilligcenter Helsingør  
2. Hjælpe flere borgere til at blive frivillige i Helsingør – også udsatte borgere 
3. Bidrage til at flere foreninger og foreningstyper får kendskab til og samarbejde med 

Frivilligcenter Helsingør og at flere bliver medlemmer i centeret 
4. Bidrage til at foreningerne får stærkere indbyrdes samarbejde, netværk og videndeling på 

tværs. 
 



 
Tanken er, at strategien skal tages op til drøftelse på kommende foreningsnetværksmøder. 
Desuden skal mål 4, som omhandler netværket, arbejdes med i foreningsnetværket, så 
foreningerne kan bidrage til at præge målopfyldelsen og sikre at foreningsnetværket favner deres 
behov og ønsker. 
 
Persondataforordningen 
Den 25. maj trådte den nye europæiske Persondataforordning som bekendt 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.  Der er god hjælp og vejledning at hente på 
Center for Frivilligt Socialt arbejdes hjemmeside på www.frivillighed.dk 
 
Frivilligcenter Helsingør har tidligere orienteret om forordningen og udsendt forskellige 
oplysninger og hjælpeværktøjer. Line fortalte kort om frivilligcenterets arbejde med at omsætte 
forordningen.  
 
Frivilligbank Helsingør – workshop 7. juni kl. 17- 19 i frivilligcenterets lokale på 2. sal. Line fortalte 
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 via vores hjemmeside eller 
via søgning på nettet under Frivilligbank Helsingør.  

Desuden inviterer vi alle foreninger i Helsingør til workshop om Frivilligbank Helsingør, hvor vi 
hjælper foreninger med at oprette frivillige jobs i banken. Vi afholder som sagt næste workshop 
den 7. juni fra kl 17-19 i Frivilligcenter Helsingør og vi håber, I vil deltage. Tilmelding til 
workshoppen sker via Frivilligcenterets hjemmeside på https://www.frivilligcenter-
helsingor.dk/kalender/workshop-om-frivilligbank-helsingor-2   

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 kontoret. 
  
Kort fra 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 Fibromyalgiforeningen ved formand Søren Habroe og hustru valgt at holde et 
spændende oplæg om deres forening og aktiviteter. 

Ulla Holmgaard, som arrangerer fællessang på Kulturværftet, fortalte om deres aktiviteter og 
arrangerede tre fælles sange ved klaveret på Marienlyst slot. Alle kan deltage i Fællessang på 
Værftet, som afholdes hver tirsdag kl 8:30-9:00. Tilmelding er ikke nødvendig, man møder bare op 
i receptionen på Kulturværftet. 

Næste foreningsnetværksmøde – i Kulturhus Syd 
Næste Foreningsnetværksmøde er 4. september kl 17.00-19:00, hvor Haveforeningen Trelhesten 
har inviteret medlemsforeningerne til Kulturhus Syd. Det glæder vi os meget til  
 
Tak for et godt møde og på gensyn til september 😊😊  
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