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Om Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm   
 

Baggrund  
For at fremme det frivillige arbejde i Hørsholm kommune udpegede kommunen i 
2002 et koordineringsråd, der fik til opgave at koordinere frivillig indsats i kommu-
nen og evt. udvikle nye initiativer. Efter i nogle år selv at have sat nye aktiviteter i 
gang som Dynamocentret og De vilde Svaner så rådet behovet for at udvikle sam-
arbejdet mellem foreningerne på det sociale og sundhedsmæssige område. Med 
gode input fra andre kommuner ønskede man at etablere et frivilligcenter til at 
inspirere og servicere byens frivillige, og hvor borgere kan søge oplysninger om 
muligheder for at yde og modtage frivillig indsats. Med opbakning fra lokale for-
eninger og Kommunalbestyrelsen lykkedes det i 2007. Den stiftende generalfor-
samling blev afholdt for Frivilligcentret som selvstændig, uafhængig forening, og 
den første centerleder kunne ansættes. Frivilligcentret kom på kommunens bud-
get, og en samarbejdsaftale blev indgået i 2008 mellem Frivilligcentret og kommu-
nen (se bilag). 
 

Formål 
Der findes p.t. 68 frivilligcentre i Danmark, og der kommer løbende nye til. De er 
samlet i paraplyorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark ”FriSe”. Frivil-
ligcentrenes fælles formål er at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden 
og foreningslivet lokalt. Af vedtægterne fremgår, at  
 
”Frivilligcenter Selvhjælp Hørsholm har til formål aktivt at fremme og formidle 
kontakten og samarbejdet mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og Hørsholm Kom-
mune og kommunens borgere for herigennem at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde til gavn for 
så mange af kommunens borgere som muligt. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm skal bidrage til at 
igangsætte, udvikle og tilvejebringe det økonomiske grundlag for lokale ideer og projekter. 
Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm varetager fælles interesser for medlemmerne gennem 
• synliggørelse af det frivillige arbejde 
• medvirken til at udvikle netværk 
• udvikling af selvhjælpsgrupper 
• fælles kurser, temadage og arrangementer 
• formidling af frivillig indsats 
• medlemsservice 
• videnbank” 
 
Foreningsmedlemmer er såvel sociale, sundhedsmæssige som fritids- og kulturelle foreninger med et soci-
alt sigte. Alle med bopæl i Hørsholm og med interesse for frivillige aktiviteter kan blive medlem Frivilligcen-
tret. 
Hjælp til selvhjælp udgør en særlig indsats ud fra FriSes kvalitetsgrundlag for Selvhjælp. Med støtte fra en 
professionel koordinator sikrer en gruppe af dygtige og engagerede frivillige igangsættere, at der kan tilby-
des diverse selvhjælpsgrupper, individuelle samtaler, Søndagskaffe, cafeer og foredrag. Alt sammen med 
henblik på, at deltagerne på sigt kan mestre deres livssituation og få et bedre og sundere liv. Ud fra en eks-
tra bevilling fra kommunen dertil arbejdes der nu bla. med forældrerådgivning, med at etablere en Ungeca-
fé og skilsmissegrupper for børn som opfølgning på forløb i skolen.  
For en mere udførlig beskrivelse af centrets aktiviteter se vedlagte Jubilæumsskrift (2007-2017). 
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Organisation 

Frivilligcentret består af  

 Bestyrelsen  

 Daglig leder 

 Projektkoordinator(er) 

 Frivillige 

 Medlemmer 
Frivilligcentrets øverste ledelse er bestyrelsen med p.t. otte medlemmer og dertil en suppleant. Bestyrelsen 
tilstræbes sammensat af repræsentanter for forskellige sektorer samt med forskellige kompetencer og 
erfaringer.  Centerlederen er sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 
Særlige udvalg nedsættes efter behov fx vedr. kurser og Frivillig Fredag. Bestyrelsen er arbejdsgiver for de 
ansatte, der i 2018 udgør centerlederen på fuld tid med den daglige ledelse samt en projektkoordinator 
ansat med 27 timer/uge fordelt på projekter. Derudover har Frivilligcentret jævnligt virksomheds-
praktikanter, der kan bidrage til arbejdet, og selv hjælpes videre derigennem. Antal ansatte varierer alt 
efter projektmidler, det lykkes at skaffe, max antal har hidtil været fem inkl. en praktikant. Dertil kommer 
ca. 70 frivillige, hvoraf en er kontorfrivillig, og resten er knyttet til de mange, forskellige aktiviteter, der 
foregår i og udenfor huset. Alle har tavshedspligt og de, der kommer i kontakt med børn, indhentes der 
børneattest på.  
Frivilligcentret er paraplyorganisation for 50 medlemmer, primært frivillige grupper og foreninger, der 
tilsammen repræsenterer en stor gruppe af byens borgere og kommer fra såvel social-, sundheds-, fritids- 
som kulturområdet. Generalforsamlingen er øverste myndighed med adgang for medlemsrepræsentanter.  
Frivilligcentret har et tæt samarbejde med kommunen, byens kirker og erhvervsliv foruden foreningerne. 
 

Økonomi 

Frivilligcentret er støttet økonomisk af stat, kommune, puljer og fonde. Frivilligcentrene (men ikke selv-
hjælp) kom på Finansloven i 2010 og har siden årligt kunne ansøge om den statslige grundfinansiering på 
350.000 kr. under forudsætning af, at kommunen bidrager med mindst samme beløbstørrelse.  
Med ansøgningen indsendes dokumentation for, at Frivilligcentret lever op til de forventede resultater og 
kriterier bla. strategi, vedtægter og årsregnskab.  
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er skrevet ind i kommunens budgetaftale. For 2011-2014 med 375.000 
kr/år. Siden er det blevet pristalsreguleret og Dynamocentrets midler lagt ind under. I 2016 sted bevillingen 
til 486.400 kr. og i 2017 til 503.000 kr. I 2018 blev bevillingen øget for at styrke selvhjælpsområdet til i alt 
kr. 614.000 i alt. Det gav mulighed for at ansætte en selvhjælpskoordinator en dag om ugen, der som oven-
for nævnt udvikler nye tiltag på området. Kommunen stiller desuden lokaler til rådighed. 
Frivilligcentret har gennem de senere år fået til opgave af kommunen at varetage organisering af aktiviteter 
med midler fra først Ældrepuljen og siden Værdighedsmidlerne: Aktiv Senioruge (2014), Musikalsk Potpour-
ri (2014, ’16-17 og ’18) og udflugter for svage seniorer 2017 og ’18).  

Frivilligcentret søger løbende sponsorater, fonds- og puljemidler til nye projekter ud fra behov og ønsker. 
Det er blevet til en række forskelligartede indsatser gennem årene, med involvering og forankring på frivil-
lige hænder.  
 
Bilag: 10 års jubilæumsskrift (2007-17) 
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