
Formandsberetning Huset Vejen Frivilligcentre & Selvhjælp for 2022 

Repsentantskabsmøde 16. marts 2023. kl. 19.00 

 

Ressource person til FriSes bestyrelse: Møde her i huset med Formanden for FriCe 

og deres direktør. Formanden fra Frivilligcentre fra Varde og jeg deltog. Carl Holst 

var foreslået fra Varde og Vejen som kandidat. Det blev vendt mange ting på mødet. 

Blandt andet, FriSes berettigelse og Varde og Vejens medlemskab. Hvad får vi for 

vores medlemsbidrag.  

Senere på FriSes generalforsamling blev Carl Holst ikke Valgt. 

 

Vi har fået en personalehåndbog lavet for Huset som er blevet godkendt.  

  

March mod ensomhed. Patric Cakirli gik gennem Vejen Kommune den 6-7 

september 2022. Patric gik kun når der var følgere. Arrangement i Vejen 

Idrætscenter var fyldt op. Forskellige foredrag den aften. Grethe og jeg var til stede 

for at vise Husets flag, sammen med mange andre foreninger. 

  

 

Vi har haft besøg af det nye byråd. De fik en gennemgang af Husets arbejde. Nogen 

blev lidt overrasket over de mange ting Huset gør for borgere i Kommunen. 

  

Frivilligfesten på Knudepunkt. Vi var 43 deltagere denne aften hvor vi igen fik mad 

fra Kvickly Vejen. Rigtig fin aften. Vi havde pakkeleg som vi plejer. Ingen fest uden 

pakkeleg. 

 

Man skal give sig selv den chance at sige ja til bestyrelsesarbejde. Hvis det skulle vise 

sig at det ikke er noget man har lyst til, kan man jo trække sig igen. Men 

bestyrelsesarbejde giver fællesskaber, venskaber og ansvar.  

 



Besøg fra Tønder Kommune. 13 personer. Huset kører godt i Vejen Kommune.  

Region Syddanmarks møder. 

Alle steder har vi fået Ukrainske flygtninge som vi hjælper. Jeg havde ikke i min 

vildeste fantasi forstilt mig at jeg skulle opleve krig i Europa.     

  

Hvordan får vi fat i de unge som frivillige-og fastholder dem? I Esbjerg har de en 

forening for unge som er gode til at skaffe andre unge. De afholder kurser i 

rekruttering og fastholdelse af unge. Her i Vejen henvender vi os til Campus og 

Vejen Idrætscenter. De hjælper så med at finde de unge. 

 

 På Langeland. Seniorcentralen der er et resultat af projektet Langelands ressourcer-

flere ind i fællesskaberne. Er ved at blive forankret med faste senior guides, der kan 

fungere som brobyggere mellem seniorer og foreningslivet. 

  

Ved hvert møde har hver forening 3 minutter. Det er 3-5 rigtig gode minutter. En del 

har store udfordringer med økonomien. Nogen har samarbejdsproblemer med 

Kommunen, andre i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst, med lederen. Her har vi 

godt samarbejde med Kommunen. En fanatisk bestyrelse og ikke mindst en god 

leder. Men for få år tilbage havde vi også store udfordringer med økonomien.  

 

Til slut. 

Tak til alle de frivillige, som er her for huset. 

Tak til dig Gerda for rigtig godt samarbejde. 

Og ikke mindst tak for rigtig godt samarbejde med hele bestyrelsen.  

 

      

 

 


