
Formandsberetning 19, marts 2020. 
Udsat til i dag d. 11.Juni 2020.  
Codved-19 har snart taget pusten fra os. Vi kan hvis godt sige, at vi har været hele vores følelses registeret 
igennem. 
 
Min første år som formand for Huset. 
 
Gerda og jeg har formandsmøder ca. hver 3 uge. 
 
Vi har haft et par svære år, hvor vi har brugt meget tid på økonomien. 
 
Vi kom godt ud af 2019. Det kommer Marianne ind på senere. 
 
Vi har i nogle år forsøgt at komme på Kommunens budget med lidt til vores drift. Det er nu lykkes her fra 
2020 at komme på budgettet i Kommunen. Det synes vi er rigtig dejligt. Det har stor betydning for os. 
 
Grethe og jeg været til nogle møder i Fredericia under Region Syddanmark 
Vi forsøger at få alle Frivillig center og Selvhjælp grupper med omkring bordet. 
 
Møde med FriSe 
Vi har haft emnet vores hoved organisation FriSe på dagsorden. 
 
Vi mangler en bedrer organiseret forening. FriSe. 
 
Mødets emne. Er vi Fremtidssikre i FriSe? 
 
Vi havde indbudt FriSe til et møde med alle foreninger i Region Syddanmark. De var rigtig dårlig forberedt 
til mødet.  
 
Grundfinansiering blev i 2019 for nogle først udbetalt i august.  
Her i 2020 kommer de nok senest i marts/april. Og fra 2021 kommer de nok til udbetaling i februar 
fremadrettet. Har vi fået pengene?. 
 
Huset 
Selvevalueringsskema udfyldt i 2019. Her kan man også se om vi har efterlevet vores mål. Det må siges det 
har vi.  
 
Kursus jeg var med til sammen med andre frivillige. 
Tag ansvar for at forbygge konflikter. Kom ud af boksen. Fra jeg til vi indstilling. ( Fortæl om mødet.) 
 
(Sådan rekrutterer i nye frivillige.) Det er noget vi vil arbejde med fremadrettet i bestyrelsen, i håb om at 
gøre det letter for de frivillige foreninger at rekrutterer nye bestyrelsesmedlem. 
 
Den 8. November havde vi frivilligfest på Kundepunktet. Dem som havde mulighed fra bestyrelsen var at 
hjælpe sammen med Gitte og Gerda. En rigtig hyggelig aften. Vi fik maden fra Kvickly. Som jo altid er godt. 
Så havde vi pakkeleg som vi plejer. Her plejer bord 1. hente pakker fra bord 2 og omvendt. Men i år var vi 
ikke så mange, så vi sad ved et bord. Så hvor skulle vi så hente pakkerne?  
 
Jeg vil gerne takke alle frivillige her for huset for jeres altid veludført frivillige arbejde. Frivillige får ikke løn, 
ikke fordi de ikke er noget hver. Med fordi de er uvurderlige. Husk altid det. Mange tak til Jer. 



 
Jeg har nu været formand i et år. Det har været en sand fornøjelse. Med god opbakning fra bestyrelsen og 
ikke mindst fra Grethe og Gerda. Mange tak for jeres opbakning. Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Tak til Gitte for godt samarbejde.  
 
Special tak til dig Grethe for altid stå ved min side, som næstformandinde. Vi får nogle gode snak, når vi 
kører til vores møder. 
Også special tak til dig Gerda for rigtig godt samarbejde. Vores 3 ugers møder er mega gode for mig. 
 
 
Tak til ordstyrer Tove. 
 
Efter valget tak til. Pehr Knudsen for hans arbejde i bestyrelsen selv om det kun var 1. år. 
Tak til Susanne Jakobsen for hendes indsats som suppl gennem en del år. 
 
Velkommen til Tove Mikkelsen i bestyrelsen 
Velkommen til Jette Christensen og Olav Ølgård som vores nye suppl. 
 
Børge Jensen. 
 


