Beretning fra formanden for året 2017
Så er det igen blevet tiden, hvor vi skal se på, hvad der er sket i HUSET i
løbet af det sidste år. Og jeg må sige, det har igen været et år fyldt med
udfordringer – det har igen været et år på godt og lidt mindre godt.
Noget af det, jeg vil betegne som ”mindre godt”, er økonomien. Der er stadig
udfordringer mht. FRIG-midlerne fra Socialstyrelsen (grundfinansieringen af
frivilligcentre), hvor udbetalingen stadig ikke finder sted til tiden. Det er
utroligt, at den forretningsgang nu har kørt i flere år.
Vi har heldigvis igen fået del i PUF-midlerne, der er en pulje til frivilligt socialt
arbejde. Marianne vil i regnskabet komme ind på de forskellige tilskud, vi har
fået.
Reglerne for at søge udlodningsmidler fra Danske Spil er igen ændret. De
nye regler betyder, at vi skal være godkendt som forening efter ligningslovens
§ 8A. For at blive godkendt efter ligningsloven skal vi være medlem af en
brancheforening. For at blive optaget i brancheforeningen ISOBRO skal vi
dokumentere, at vi har 300 private og foreningsmedlemmer, og at vi har 100
sponsorater á 200 kr. i indeværende år. Da disse penge fra Dansk Spil er et
vigtigt tilskud til vores økonomi, arbejder vi aktivt på at opfylde kriterierne for
at blive godkendt. Jeg ved, at rigtig mange allerede har støttet HUSET, og tak
for det. Vi har dog brug for, at alle stadig gør en indsats for at samle
støttemedlemmer/sponsorater, for at vi kan komme i mål.
Vi har igen år været utrolig heldige at få rigtig mange donationer i HUSET, det
er vi meget taknemmelige for, og der skal lyde en stor tak til de
organisationer, handlende og virksomheder, der tænker på os med
pengegaver, gaver til jul osv. Uden denne velvillighed, ville det være endnu
mere op ad bakke mht. økonomien.
I forbindelse med at sikre en fornuftig økonomi er vi hele tiden
opmærksomme på, om der er fonde, vi kan søge hjælp fra. Og ind imellem
lykkes det for medarbejderne at få fondsstøtte til forskellige projekter. Gerda
vil i sin beretning komme ind på nogle af de projekter, vi har fået i hus. Og når
vi får mulighed for at starte nye relevante tiltag op, så er det virkelig en stor
glæde at arbejde her i HUSET.
Som formand sidder jeg med i en formandskreds her i regionen, og det giver
god energi at sparre med de øvrige formænd. Der er meget stor forskel på,
hvor aktiv de respektive kommuner går ind i samarbejdet med frivillig- og
selvhjælpscentre rundt omkring. Her i HUSET er vi heldige med at have et
rigtigt godt samarbejde med mange forskellige afdelinger i kommunen. Det
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kan vi takke Gerda for, det tager tid at opbygge gode partnerskaber, men
også der yder Gerda løbende en kompetent indsats.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere hos
kommunen for godt samarbejde.
Medarbejderne og bestyrelsens intentioner om at gøre HUSET mere synlig,
er lykkedes. I den forbindelse vil jeg takke pressen, der altid er villige til at
skrive om de aktiviteter, vi har.
Her i HUSET tænker vi fastholdelse af de projekter, vi allerede har, men vi
tænker også udvikling – vi skal følge med tiden – og det skal vi gøre i
samarbejde med brugerne, foreningerne og Kommunen. - Hvor er det
systemet ikke har muligheder, hvor er det, vi skal træde til – til gavn for
borgerne og dermed også for civilsamfundet.
For at være sikre på, at vi bevæger os i den rigtige retning, er det vigtigt for
os at vide, hvordan en af vores største samarbejdspartnere, Kommunen, ser
på HUSET - og på frivillighed og selvhjælp i fremtiden. Vi havde i 2017 besøg
af byrådet. Det var et rigtigt godt og konstruktivt møde, hvor vi fik mulighed for
at fortælle om HUSETs aktiviteter og udfordringer. Borgmesteren og byrådet
kunne derefter byde ind med deres syn på fremtiden for civilsamfundet. Da
der jo er kommet nye i byrådet siden dengang, vil vi igen i år invitere til et
sådant møde.
Vores socialminister Mai Mercado vil have flere til at være frivillige, og hun
bruger faktisk så store ord som: ”Frivillige er limen, der holder landet
sammen”. I Danmark har vi under staten et Frivilligråd, der arbejder for, at
engagerede danskere har de bedste rammer omkring det at gøre en forskel
for andre og sig selv. Rådets medlemmer gør politikere opmærksomme på
lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige, og kommer med forslag til
bedre finansieringsforhold for den frivillige verden. Rådet sætter også aktuelle
spørgsmål om frivillighed til debat.
Tidligere var Frivilligrådet meget topstyret, men Socialministeren har fået
gennemført, at Frivilligrådet har ændret karakter, for som hun siger: ”Det skal
være foreningernes eget råd”. Og hun siger også: ”Jeg har et ønske om, at
de frivillige, sociale foreninger får en klar og stærk stemme i debatten om
fremtidens velfærdssamfund. Og det kræver, at det er de frivillige foreninger,
der er repræsenteret i Frivilligrådet.”
Vores paraplyorganisation FriSe har i den forbindelse arbejdet målrettet på at
få en stemme i dette råd. Og det er lykkedes, de sidder med ved bordet, og
har mulighed for at få indflydelse på debatten og beslutningerne omkring de
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frivillige organisationers muligheder og økonomi fremover. Godt arbejde af
FriSe.
Jeg mener selvfølgelig stadig, at civilsamfundet kan noget, som den offentlige
sektor ikke kan – og som jeg også påpegede sidste år, så håber jeg rigtig
meget, at politikerne vil se på udgifter på social- og velfærdsområdet som en
investering for/i udsatte grupper. Og i den forbindelse sørger for, at vi får lidt
bedre vilkår for at agere inden for bedre økonomiske rammer omkring driften
af HUSET.
Men uden frivillige, ja så var der jo ikke noget HUSET. Bestyrelsen og de
ansatte skal søge for, at der bliver sat projekter i søen, det er os, der sammen
med frivillige skal være med til at finde nye tiltag, hvor vi, medlemsforeninger
og selvhjælpsgrupper kan gøre en forskel til glæde for borgere i Vejen
Kommune, men det er jer som frivillige, der med jeres arbejde, sørger for, at
projekterne kan lykkes.
39% af danskerne deltager i frivilligt arbejde, og den største gruppe er
teenagere og pensionister. De frivillige her i HUSET tæller godt i den statistik.
Kære frivillige: Tak fordi I arbejder på hver jeres måde med de kompetencer, I
har – og tak til medarbejderne her i HUSET, fordi I så professionelt og
engageret koordinerer de frivilliges hjælp.
Den årlige fest for frivillige blev også i år holdt på Knudepunktet – med god
mad og hygge – jeg håber, mange flere frivillige vil deltage i år, da det er en
aften, hvor bestyrelse og medarbejde har mulighed for at forkæle de frivillige
lidt.
Tak Gerda, du sørger på bedste vis for, at HUSET er et velfungerende
Frivillig- og Selvhjælpscenter. Og tak til Gitte og Poul, I er sammen med
Gerda et godt team, som jeg og den øvrige bestyrelse sætter stor pris på.
Jeg vil også sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, det
er en fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Tak for samarbejdet til alle, jeg møder her i HUSET. Jeg har i det foregående
år været utrolig stolt af at være en del af det store arbejde, HUSETS
medarbejdere, bestyrelsen og alle de frivillige udfører. I kan godt klappe jer
selv på skulderen, det er slet ikke så ringe endda.

Grethe Brinch Knudsen
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