
Beretning 2018 

Velkommen til repræsentantskabsmøde. 

2018 har på mange måder været et spændende år – 

både med medgang og modgang. 

Der har været mange ting at gøre, mange opgaver, 

spændende og arbejdskrævende projekter både internt 

og eksternt, mange besøg borgercaféen, mange besøg af 

grupper, mange foredrag og besøg ud af huset, kurser 

internt og eksternt, nye samarbejdspartnere, nyt 

regnskabssystem, nyt rengøringsselskab, nye 

selvhjælpsgrupper, nye nedskæringer.   

Jeg vil gerne starte min beretning med at sige tak til alle 

frivillige – tak fordi i valgte at bruge noget af jeres fritid 

som frivillig.  Også en tak for samarbejdet med 

medlemsforeningerne, bestyrelsen og andre grupper der 

bruger vores hus. 

Jeg nævnte nye nedskæringer.  Det gælder både 

personalelisten og indtægter i regnskabet.  Vi måtte sige 

farvel til Poul pr. 31/12 18  Han var projektansat 28 

timer pr. uge.  Det blev vi nød til, fordi vores økonomi 

ikke rakte.  Vi har gennem mange år søgt og fået 

Spillehalsmidler i gennemsnit 120000 kr. pr. år.  I løbet 

af efteråret 2017 vedtog regeringen, at disse midler 

skulle uddeles på anden vis.  De vedtog at det skulle 

være hovedorganisationer for det frivillige foreningsliv 

der skal stå for fordelingen til deres medlemmer.  

Hovedorganisationer som Danmarks idrætsforbund 

23,9 mill, DGI 22,2 mill, Friluftsrådet 2,5 mill, Dansk 

Ungdoms Fællesråd 7,6 og ISOBRO (Frivillige sociale 

organisationer) 6 mill.  Vi er jo ikke medlem i nogen af 

de nævnte hovedorganisationer – så vi kunne vinke 

farvel til 120.000 kr. på budgettet. 

Alligevel så vi en lille åbning, for hvis vi meldte os ind i 

ISOBRO, så kunne vi måske komme i betragtning med 

en ansøgning.  Men for at blive medlem i ISOBRO skal 

man være godkendt efter ligningslovens §8A.  For at 

blive godkendt efter ligningslovens §8A skal vi præstere 

300 medlemmer + mindst 100 sponsorer der hver især 

har sponseret 200 kr.  Vi gik i gang.  Inden 

sommerferien var målet nået.  Vi kunne blive medlem, 

og dermed søge puljen.  Vi søgte 70.000 kr. Vi fik godt 

9000 kr.  Men ingenting er så skidt at det ikke er godt 

for noget andet.  Med en §8A godkendelse, så slipper vi 

for mobilepay gebyr, og vi får mulighed for at søge 

momsrefusion på nogle af vores driftsomkostninger.  Vi 

må heller ikke glemme, at alle de sponsorer vi har fået, 

tæller jo også godt på indtægtssiden. Der gik meget god 

tid med det.  En anden mistet indtægt i 2018 var PUF 

puljen.  Vi var for mange ansøger til for få midler.  Og 

min målgruppe var ikke sårbare og udsatte nok ifht. de 

andre der havde søgt.   

 

 

 

 

 



I løbet af året har vi haft mange besøg af forskellige 

grupper.  Midtpunktet fra Holsted, BUC har været her 3 

gange, Quick Care har været her 2 gange og Social og 

Sundhedsskolen har været her 2 gange, elever fra Vejen 

gymnasium besøgte os.  Vi afholdte nytårskur / åben 

hus her i caféen. Vi har også været på besøg ude.  3 

besøg i Oll Fellow bygningen,  først hos Søsterlogen nr. 

71 modersmålet, så hos Broderlogen nr. 92 Kongeaa og 

til sidst et besøg i seniorklubben, et besøg hos Rotery i 

Vejen, et besøg hos Rotery i Rødding, besøg i Gesten 

fritidscenter, hvor alle Vejen idrætscenters frivillige 

deltog, besøg hos Natteravnene ved deres juleafslutning, 

hvor de fik lidt tips og trick til fundraising.  Vi deltog 

som altid ved Frises årsmøde og generalforsamling, som 

strækker sig over 2 dage.  Vi har afholdt 4 

fyraftensmøder for frivillige inkl. kontaktfamilier til 

flygtninge – et samarbejde med integrationen.  Vi har 

afholdt 2 kurser for frivillige. Vi har været på 

sommerudflugt for brugere og frivillige.  Vi har været på 

udflugt med børnefamilier der ikke har ret meget 

råderum i økonomien.  Vi deltog i Cm Maraton i juni 

måned i samarbejde med Vejen Kommune og 

Handelsstandsforeningen.  Vi deltog i 

Børnekulturdagen i oktober i samarbejde med den 

styregruppe der var valgt blandt alle kultur og 

fritidstilbud.   

Vi deltog i Open By Night i maj og august. Vi havde 

vores årlige frivilligfest i november. Vi var på besøg med 

en gruppe frivillige  hos TUBA i Kolding med 

efterfølgende restaurantbesøg. Vi fik nyt 

rengøringsselskab i april. 

Ca. hver 3 måned har jeg frokostmøde med 

forebyggelseskonsulenten, og ca. hver anden måned 

morgenmøde med integrationen.  Vi havde et 

samarbejde omkring integrationens juletræsfest.  Vi 

holdte selv juleeftermiddagscafe med pakkespil og 

æbleskiver.  Vi holdte juleaften – i år for 43 gæster inkl. 

6 frivillige.   Vi startede et samarbejde med Vejen 

Idrætscenter og NY I FITNESS.  Jeg rekrutterer borgere 

– mod at de får nogle måneders gratis kontingent. Vi 

havde et samarbejde med Dansk Folkehjælp og 

UngeNet. 

Nye selvhjælpsgrupper.  Kom videre mand start i 

jan og i okt.  Sorggruppe start i sept.  

Børneskilsmissegruppe i foråret og efteråret. Når man 

bliver alene (samarbejde med 

forebyggelseskonsulenterne og Sundhedscenteret og 

Birthe Hansen. 

Jeg deltager i et leder netværk indenfor selvhjælp i 

region Syddanmark.  Vi mødes 4 gange årligt.  Jeg 

deltager også i Ledernetværk med Frivilligcentre 2 – 3 

gange årligt.  Jeg sidder i Vejen kommunes Frivilligråd.  

Møde 1 – 2 gange årligt.  Grethe og jeg har deltaget i  

FriSes og socialstyrelsens arbejde med ny 

kvalitetsmodel for Frivilligcentre.  Vi har endelig 

godkendt modellen her på årsmødet for en uge siden.   

 



Den 1 marts startede vi UngeVejen op sådan for alvor.  

Det har været op og ned med henvendelser, og mest 

ned.  Vi arbejder pt. på en ny og forhåbentlig bedre 

model – og arbejder mere og bedre med synligheden.  

Frivillige i UngeVejen har været ude på alle skoler i 

Vejen Kommune med visitkort og opslag.  Senest har to 

unge frivillige været på besøg på Østerbyskolen, 

Grønvangskolen, Højmarksskolen i Holsted og Brørup 

skole.  De besøgte 6. klasserne for at fortælle,  hvad de 

kan bruge UngeVejen til.  Vi har gjort UngeVejen til en 

selvstændig forening – med samme bestyrelse som 

HUSET.  

I maj startede vi for alvor Cykelprojektet op.  Lære 

flygtningekvinder at cykle og et værksted for mændene, 

så de kan lære selv at lappe en cykel, smøre en kæde 

osv.  Det blev en start med modvind.  Vi manglede 

lokaler, trods det at Vejen kommunes integration havde 

lovet os det.  Vi havde ikke søgt midler til husleje. Nu 

holder vi til i Bunkeren ved Vejen idrætscenter og cykler 

rundt på parkeringspladsen der.  Projektet løber året 

ud.  

I maj startede vi så småt i at tænke 

virksomhedssponsorater.  Vi fik hjælp af Udvikling 

Vejen, og forsøgte stille og roligt at kontakte 5 

virksomheder.  Det løb desværre lidt ud i sandet, og 

med nedskæringen i personale timer, så er der desværre 

ikke længere resourcer til at følge det op. 

Vi har arbejdet en del på at ”sælge ” Frivilligjob.dk lokal 

til Vejen kommune.  De synes det er en god portal, men 

de vil ikke bruge penge på det.  

Vi har også haft praktikanter ”ansat”  i løbet af året.  Én 

har været her hele året. Én var her 3 måneder, og én var 

her det første halve år.  Der er opfølgningsmøder én 

gang om måneden med hver praktikant.  

 

 Til slut lidt statistik:   

Medlemmer i 2018:   346 støtte medlemmer 

   54 foreningsmedlemmer 

   114 sponsorater + 

julesponsorer 

Facebook   597 følgere  

Konsulentbistand  42 gange 

Konsulentbistand nye initiativer 9 gange 

Nye frivillige  66 henvendelser 

Borger hjælp  536 henvendelser 

Borgere henvist fra kommune 139 henvendelser 

Kommunen har henvendt sig 58 gange 

Opholdskort, Opholdstilladelser, pas, Julehjælp, 

Ansøgninger til Fritidspuljen, skat, Ansøgninger Broen, 

Vielsesattester og sygesikringskort:   

   343 henvendelser 

  

Borgercafé  8995 besøg 

Lokaleudlån  617 gange 


