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Referat af repræsentantskabsmøde i Frivilligcenter Billund 
onsdag d. 26-05-2021 kl. 19.00 

Mødet var udsat pga. Coronarestriktionerne 
Der deltog 19 stemmeberettigede medlemmer, 18 fremmødt og 1 online. 

 
1. Valg af dirigent  
Linda Christensen, som konstaterede, at mødet var varslet ifølge vedtægterne. 
 
2. Valg af referent 
Anne Eriksen 
  
3. Valg af stemmetællere  
Lena Bech og Gurli Hansen 
  
4. Årsberetning fra Frivilligcenter Billund 2020 ved formand Anne Eriksen 
Godkendt 
Frivilligcenter Billund har i 2020 været præget af Corona pandemien, der har medført at centeret har været 
helt eller delvist lukket for almindelige foreningsaktiviteter.  
Der har heldigvis været god aktivitet i huset i det omfang, det har været muligt.  
 
Både medarbejdere, bestyrelse og frivillige har også været meget aktive trods nedlukning bl.a. ved at 
afholde onlinemøder, udsende nyhedsmails, lave facebookopslag, søge fonde til istandsættelse af gårdhave 
mm, og der har været stort fokus på at give støtte og sparring til foreninger og udsatte borgere i en tid med 
Corona. Bl.a. har vi lavet en instruktionsvideo til afholdelse af skype-møder. 
Vi har haft tid til at få styr på en masse af de formalia, der hører sig til for et rigtigt frivilligcenter, herunder 
at beskrive vores organisation og procedurer, samt vores historik. Desuden er hjemmesiden blevet 
opdateret. 
 
Lidt statistik og andre facts: 

 

  
Presse og anden kontakt: 

• 10 artikler i Jydske Vestkysten 

• 13 artikler/fortællinger i Ugeavisen 

• FB havde 144 følgere ultimo 2020 og flere opslag havde en rækkevidde på 1500 / 3000 

• Nyhedsbrev udsendes mindst en gang om måneden (i Coronatiden har det været oftere) til alle 
medlemsforeninger, medlemsgrupper og andre interesserede, herunder pressen. 

Statistik 2020 2019 2018 

Medlemsforeninger 59 55 47 

Lokaleudlån, uden interne møder 337 
(+256) 

363 281 

Nyhedsmail, forskellige personer 100 93  

CFSA-kurser 1 2 0 

Facebook, antal følgere 144   
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Fokusområder: 
Vores fokusområde for 2020 (og 2021) er ENSOMHED blandt unge og gamle.  
Ungenetværket: 
Ungenetværket er et samarbejde mellem flere lokale foreninger. Flere unge er blevet en del af 
ungenetværket, som både er rykket online og har fået midler til at indrette Frivilligcenteret med 
storskærme, kamera og mikrofoner for at kunne gå online i 3 af centerets lokaler. Netop fondsmidler har 
gjort det muligt at have et højt aktivitetsniveau trods nedlukning og restriktioner. 
De unge er meget selvkørende og har en styregruppe på 5 medlemmer. Der arbejdes blandt andet med en 
frivilligindsats, der rækker ud til ensomme unge.  
 
De gamle: 
Opstart på møder med plejecentrenes vennekredse/centerråd. Formålet er at inspirere hinanden, ikke 
mindst til hvad der kan gøres under eventuelle fremtidige nedlukninger pga. pandemier. Der er udarbejdet 
et Idékatalog, som ligger på FCB’s hjemmeside. Jura har også været et emne. 
Coronatelefonliste har været indrykket i ugeaviserne og kopieret til brug for de, der ikke er dus med 
internettet. 
 
Kurser og møder: 
CFSA-kursus: Når fællesspisning er meget mere end mad 
2 frivilligaftener med særligt fokus på udenlandske medborgere 
 
Renovering af gårdhaven– Som Mænds mødesteder mfl. har gennemført – var egentlig slet ikke planlagt! 
 
Frivilligcenterets planlagte aktiviteter i 2020 er derfor overordnet set blevet gennemført jf. 
Frivilligcenterets handleplan 2020 om end nogle i en mere reduceret form, andre i helt nye former, mens 
nogle er rykket til 2021. 
 
Udsat: 

• Besøg i omegnsbyerne 

• ”Social vejviser” 

• Flere møder med vennekredse 
 
5. Planer for 2021 ved centerleder Noémi Rasmussen 
godkendt 
Fokusområdet er stadig at Afhjælpe ENSOMHED blandt unge og gamle. 
 
Unge 
Ungenetværket danner fortsat rammen for at unge i Billund Kommune kan blive en del af et positivt 
fællesskab, hvor egne ressourcer sættes i spil og muligheden for at prøve kræfter med frivilligt arbejde 
tilbydes. Samarbejde med lokale foreninger, organisationer, institutioner samt Ungeafdelingen i Billund 
Kommune er hjørnestenen i netværket. Ungenetværket er involveret i en række indsatser herunder 
Samtalebænken, March mod Ensomhed mv. Det er altid med udgangspunkt i de unges interesser, at 
involvering finder sted.    
 
Gamle 
Der afholdes netværksmøde med Vennekredsene fra de lokale plejecentre, for at udvikle samarbejdet og 
styrke indsatserne.  
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Ensomhedsnetværk 
En række foreninger er gået sammen om at løfte opgaven med at mindske ensomheden blandt borgere i 
Billund Kommune. Netværket skal gøre det nemmere at samarbejde om indsatser, bakke op om gode tiltag 
og sammen udvikle nye. Billund Kommune er også inviteret med i samarbejdet, som forventes igangsat i 
løbet af sensommeren efterår 2021.  
 
Handleplanen indeholder også flere mindre emner 
På strategiworkshoppen i 2020 blev der udover ensomhed udvalgt en række konkrete fokuspunkter, som 
efterfølgende er blevet til en handleplanen for 2021. Handleplanen læner sig desuden op ad FriSes 
kvalitetsmodel, hvor der er beskrevet en række indsatsområder, som Frivilligcentre på landsplan skal 
arbejde ud fra.  
Af emner kan nævnes: besøg i de mindre byer, samt færdiggørelse af vores interne Sociale Vejviser  
 
Handleplanen evalueres kvartalsvis på bestyrelsesmøder og justeres undervejs, så den passer bedst muligt 
til ressourcer og behov. Grundet Covid 19, er justeringer ekstra nødvendigt. 
Kommentarer:  
Flere foreninger er velkomne i Ensomhedsnetværket. Der er møde i juni. 
Spørgsmål: 
Hvornår kommer det udvidede samarbejde med kommunen omkring huset i gang:  
Fra starten af 2022. Samarbejdsaftalen arbejdes på plads hen over sommeren. Det bliver en stor udfordring 
at administrere et helt foreningshus, men vi glæder os til det og er stolte over at blive spurgt. 
 
6. Godkendelse af 

• Regnskab    godkendt 

• Kontingent – foreslås fastholdt til 100 kr./år.  godkendt 

• Budget 2021    godkendt 
Årsregnskabet blev udleveret og kan ses på hjemmesiden 
 
Økonomisk vil Frivilligcenter Billund i 2021 kunne dække driftsudgifterne ved at centerleder delvis aflønnes 
af timer til projektet Ressourcer i spil.  
Det tilstræbes at opnå en egenkapital på 250.000 kr.  
Vi er bevidste om, at der fra 2022 vil være flere driftsudgifter end indtægter. Derfor er vi i dialog med 
kommunen angående en større medfinansiering. Vi vil fortsat søge puljer og fonde, ligesom en stram 
økonomistyring er nødvendigt. 
Det er vores klare forventning, at Frivilligcenter Billund vil kunne gennemføre sine aktiviteter i henhold til 
strategien for 2021/23 og vision og handleplan for 2021.  
 
7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.  
Valgt blev: 

• Anne Eriksen 

• Charley Stephansen 

• Erhardt Fisker 

• Johannes Johannesen 

• Henning Lund 
 
8. Valg af 2 suppleanter:  

• 1. suppleant Else Løvbjerg Jensen 

• 2. suppleant Eva Kristensen 
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9. Valg af intern revisor og revisor-suppleant:  
Hanna Hylgaard (revisor) og Ane Grethe Kühl (revisorsuppleant).  
Valg af autoriseret revisor: Revision Plus, Grindsted 
 
10. Indkomne forslag 
Ingen 
 
11. Eventuelt 
Intet til eventuelt 
 


