
Formandsberetning for 2021. 
 
2021 var også vi også Corona ramt. 
 
Regions møder har vi ikke haft mange af i år. 
FriSes årsmøde og generalforsamling blev afholdt digitalt i 2021 pga. Corona. Varde og Vejen forslog Carl 
Holst som ekstra ressource person til FriSes bestyrelse. Men det blev Lars Rasmussen fra Kolding som blev 
valgt af udvalget, som arbejdede for FieSes bestyrelse angående ansættelse. 
Varde og Vejen har igen foreslået Carl Holst som ekstra ressource person til FriSes bestyrelse.  
Kolding Frivilligecenter har også fået Selvhjælp ind under sig. 
Nogle frivilligecenter synes at ansøgningen er for besværlig at lave. Men det er et krav for at få de 350.000 
kr. udbetalt fra staten. Gerda synes ikke hun bruger så meget tid på dette. Nogle personer har jo også 
lettere ved at lave ansøgninger som andre. Vi er heldige vi har Gerda. (Ansøgnings specialist). 
 
Gerda og jeg var til et møde i Varde. Indkaldt af FriSe. Frivilligcentre og brobyggerrollen. 
Hvorfor er det vigtig. I det nye udkast til civilsamfundsstrategi er brobygning et central tema, herunder også 
frivilligcentrenes rolle. Og gennem de senere år har vi flere gange hørt behovet for bedre forbindelseslinjer 
mellem kommunen og civilsamfundet, mellem borgerne og de frivillige organisationer. 
Det var det oplæg FriSe og Socialstyrelsen kom med den dag. Vi synes at her i Vejen er vi allerede langt i 
denne proces.  
 
Vi har igen i år haft restriktioner pga Corona. Gerda og Gitte og de mange frivillige har igen håndteret det 
rigtig godt. Mange tak for jeres store indsats. 
Vores Forandringsteori / strategi til 2022 er blevet rettet lidt til. 
Søgninger af midler så Frivilligcenteret og Selvhjælp (HUSET) kan bestå. Ja, det skal der jo søges midler hele 
tiden. Men som jeg sagde før, her har vi heldigvis Gerda. Tak til dig Gerda. 
 
 
Huset 7. oktober. 
Vi havde en debat aften på biblioteket pga. Kommunevalget. Der var ni personer i panelet denne aften som 
repræsenterede forskellige partier. Vi havde Flemming Simested som ordstyrer. Emnet. Hvad vil du byde 
ind med til Frivillighed i Vejen. Sammen med Flemming havde vi lavet nogle spørgsmål i fald spørge lysten 
ikke var så stor. Men spørgsmålene stod nærmest i kø. Det var en livlig debat denne aften. 
Huset bød på kaffe og kager. Det var en rigtig god aften. 
 
Den 12. november. 
Frivilligfest blev afholdt på Knudepunket. Igen en flok glade frivillige hjælper deltog. 
Jeg glæder mig hvert år til at servicerer jer denne aften. For i nogle fantastiske personer hver i sær.  
 
Jeg vil gerne takke alle de frivillige for jeres altid store indsats. Huset er jo ikke noget uden jer. Stor tak til jer 
alle. 
 
Tak for godt samarbejde til bestyrelsen til Gitte og dig Gerda. 
 


