Beretning fra formanden for året 2016
Så gik der et år, hvor jeg skulle forsøge at være formand for det her fantastiske hus. Det var noget
af en udfordring at tage arven op efter Erna - der har været en meget dygtig formand for Huset i
mange år.
Noget af det, der fylder i arbejdet, er økonomien. Der er stadig udfordringer mht. FRIG-midlerne fra
Socialstyrelsen (grundfinansieringen af frivilligcentre). De skulle egentlig udbetales fra januar, men
de kan først søges her pr. 21. marts, så man kan vist roligt sige, det er en meget speciel måde,
disse offentlige midler administreres på. Det har vores landsdækkende medlemsorganisation FriSe
gjort opmærksom på hos politikere og embedsmænd - dog indtil videre uden positivt resultat.
Vi har også igen fået del i PUF-midlerne, der er en pulje til frivilligt socialt arbejde.
Sidste år talte vi om tilskuddet fra Danske Spil, som vi dengang ikke vidste, om vi stadig ville få.
Heldigvis gik afgørelsen vores vej, så vi blev godkendt til tilskuddet for en 3-årig periode, hvorefter
vi skal søge igen.
Vi har i 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.
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 kommunerne 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 kan vi takke
Gerda for, også der yder hun løbende en kompetent indsats.
Vi har i bestyrelsen været meget opmærksomme på, hvor vigtig det er, at HUSET er synlig. Og vi
må sige, vi har været rigtig meget i Jyske Vestkysten og Ugeavisen i det forløbne år - det er godt
gået Gerda, Poul og Gitte. Det har jo også været medvirkende til, at der kommer stadig flere
mennesker i HUSET. Og øget aktivitet giver øget arbejdspres.
I forbindelse med at sikre en fornuftig økonomi er vi hele tiden opmærksomme på, om der er
fonde, vi kan søge hjælp fra. Det er et stort arbejde, og til at hjælpe med at søge disse fonde og til
at deltage i det daglige arbejde med at få HUSET til at fungere, har vi projektansat Poul i en
periode. Det har virkelig været et plus, at Gerda her har fået en daglig hjælp i arbejdet med at få
koordineret alle de opgaver, der ligger i et center som det her. Der er rigtig mange forskelligartede
opgaver, og selv om der også er mange frivillige hænder, så kan HUSET ikke fungere uden
fastansatte til at få maskineriet til at køre optimalt.
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 frivillighed og selvhjælp i
fremtiden. Så i den forbindelse havde vi i mandags inviteret byrådet på besøg her i HUSET. Jeg
ved godt, det egentlig hører til næste års beretning, men jeg vil alligevel nævne det her. Halvdelen
af byrådet tog imod vores indbydelse, og vi havde et meget positivt møde, hvor Gerda og
bestyrelsen fik mulighed for at fortælle om HUSETs aktiviteter og udfordringer. Borgmesteren og
byrådet kunne derefter byde ind med deres syn på fremtiden for civilsamfundet.
Vi har også haft besøg af folketingspolitikerne Troels Ravn og Carl Holst. Det var et par meget
positive besøg. De var begge duperede over alt det, der sker i HUSET og over, hvor stor en
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betydning HUSET har for mange borgere. De var meget lydhøre over for de udfordringer, vi ser i
forhold til økonomien, blandt andet med hensyn til FRIG-midlerne, men vi må jo desværre nok
konstatere, at der kan være langt fra politikkernes beslutninger på Christiansborg til borgeren på
gulvet. Derfor er det selvfølgelig positivt, at der er folketingspolitikere, der lytter til, hvad vi kan
bidrage med. Troels Ravn tog en snak med en del brugere her i HUSET, og Troels udtalte
efterfølgende, at det havde givet ham ny viden og stof til eftertanke. Tak til jer, der deltog, jeg ved
godt, det var lidt grænseoverskridende, men I klarede det så godt.
At frivillighed bliver diskuteret på Christiansborg kunne jeg også høre, da jeg var til lands- og
repræsentantskabsmøde i FriSe fredag og lørdag. Da udtalte vores socialminister Mai Mercado:
”Frivillighed i Danmark skaber værdier, hvorfor en bæredygtig finansiering skal have høj prioritet”.
Flotte ord, men det kræver jo, at de bliver efterfulgt af handling.
Civilsamfundet kan noget, som den offentlige sektor ikke kan – og jeg ønsker rigtig meget, at
politikerne vil se på udgifter på social- og velfærdsområdet som en investering for/i udsatte
grupper.
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. Tak for jeres store indsats.
Jeg vil slutte af med at sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, det er en stor
fornøjelse at arbejde sammen med jer.
Stor tak til Gerda, der sørger for, at HUSET er et velfungerende Frivillig- og Selvhjælpscenter. Og
også stor tak til Gitte og Poul, I er sammen med Gerda et godt team, som vi i bestyrelsen sætter
stor pris på.
Tak for samarbejdet, og tak fordi I altid tager jer tid til at sætte formanden ind i tingene, jeg kan
godt forstå, hvis jeg somme tider giver jer ekstra grå hår, fordi jeg måske ikke lige passer ind i
prototypen af en formand, men som Gerda siger: I HUSET er der plads til alle. Tak for det Gerda.
Grethe Brinch Knudsen+
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