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Vision 
Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og 
støtte.   

Værdier/Kendetegn 

En åben dør: Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet. Vi er tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode til at gribe 

muligheder, til at give plads til samtale og til at skabe løsninger med vidt forskellige målgrupper. 

Grosted: Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbejde i Hørsholm. Vi gøder jorden, vi ser muligheder, og vi fjerner barrierer både for 

nye og for eksisterende initiativer og fællesskaber. Vi stræber altid efter at øge kvaliteten. Både i vores eget arbejde og hos dem, vi 
rådgiver. 

Brobygger: Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i 

opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler samarbejde, netværk og fællesskab. 

 

 Strategi 2019-2022 - bilag 2- særlig fokus i  2022

"Sammen om Hørsholm"

Mål 

(Hvad)

Aktiviteter 
(Hvordan)

Succes-

kriterier 
(Resultat, 

effekt)

Mangfoldighed i medlems-
sammensætningen og bestyrelse 

med strategisk ledelse 

Facilitering af netværk på tværs af frivillige 
grupper/foreninger, kommunale 

institutioner, kirker og erhvervsliv 

Understøttet kvalitet og 
mangfoldighed i lokale, frivillige 

fællesskaber

Konsulentbistand

Kurser

Information på sociale medier 

Opslag af frivilligjobs og Facebooke om 
frivillige indsatser

Opdatering af oplysninger i ny vejviser for 
medlemsforeninger.

Afklare grundlaget for en ny fælles 
foreningsvejviser på Kommunes hjemmeside.

Videreudvikle på fælles kursusplatform i 
samarbejde med andre frivilligcentre
Styrke foreningernes kendskab til og brug af 
Facebook.

Afklare om der er ønske om en fælles lokal 
aktivitetskalender

Samarbejde med andre frivilligcentre, 
foreninger, erhvervsliv og kommunen 

om fælles projekter
Indsatser for udsatte borgere via selvhjælp

.

Frivilligcentrenes formål og mål 
Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og 
foreningslivet lokalt.  

Kvalitet & mangfoldighed 
Frivilligcentrene øger kvaliteten og mangfoldigheden af det lokale frivillige arbejde ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige foreninger 
og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang. 

Udfoldelse & deltagelse 
Frivilligcentrene øger omfanget af det frivillige arbejde og udfoldelsesmulighederne i den frivillige verden ved at gøre det lettere at blive 
frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde hjælp og støtte i civilsamfundet. 

Samarbejde & sammenhængskraft 
Frivilligcentrene øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at skabe netværk og samarbejde 
på tværs af foreninger og mellem foreninger, kommuner og erhvervsliv. 

 

Med udgangspunkt i den overordnede strategi for Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm 2019-2022 og evalueringen af indsatsen i 2020 har bestyrelsen besluttet at sætte fokus på ovenstående initiativer i 2022. Alle aktiviteter er sat i forhold til de 

overordnede mål og indgår i arbejdet med at nå de målene i den samlede strategi for hele perioden. 

Formand Lars Bjørck Olsen:___________________________________________dato:                                                          Centerleder Tina Holkmann Gerling:________________________________________ dato: 

 

-Juster kompetence plan for bestyrelsen 

efter generalforsamlingen 

-Opdater og juster frivilligpolitikken. 

-Juster årshjulet så det løbende tilpasses. 

-Evaluering af det strategiske arbejde i 2021 

og konkretisering af indsatsen i 2022. 

-Ny strategi for 2023-2026 udarbejdes. 

-Deltag i møder med Hørsholm Kommunes: 

Chefmøde  

kommunalbestyrelsesmøde. 

minimum 2 relevante udvalgsmøder  

Hørsholm Unge Råd 

Vi har en opdateret kompetence plan for 

bestyrelsen. 

Vi har en opdateret og relevant 

frivilligpolitik. 

 

Årshjulet er et værktøj vi bruger 

 

Der er et sammenhængende strategisk 

arbejde fra år til år. 

En strategi for 2023 -2026 er klar. 

 

Vi har et tæt samarbejde med det politiske 

niveau i Hørsholm Kommune. 

 

Der er afholdt 2 forenings- og dialogmøder- 

et i foråret og et i efteråret. 

Der er afholdt inspirations- og dialogmøde 

for de 6 hjælpetjenester. 

Der er afholdt mindst netværksmøde mellem 

de 6 og de forebyggende hjemmebesøg.  

Der er etableret 2 nye netværks-grupper.  

Mindst 15 organisationer tilmelder 

arrangementer på platformen Hørsholm 

Hjælper. 

 

 

 

Der er afviklet 2-3 kurser. 

Vi lægger ugentligt 2-3 opslag på sociale 

medier om foreningsliv og frivilligt arbejde. 

Foreningsvejviseren er up to date. 

Der er truffet afgørelse om en fælles 

foreningsvejviser på Hørsholm kommunes 

hjemmeside. 

Den fælles kursusplatform er synlig og i god 

gænge. 

2-3 foreninger er hjulpet i gang på Facebook. 

 

Indgå i udvikling af projekt ’’Besserne’’ 

Videreudvikling af Repair Cafe. 

Udvikling af projekt Stærke og Aktive 

fællesskaber Lokalt I Hørsholm. 

 
Udvikling af Dynamocentret 

Vi deltager aktivet i projekt Besserne 

 Repair Cafe forankres og kører som en selvstændig 

aktivitet. 

Der er afviklet 2-3 inspirationsmøder i samarbejde med 

HAB og DAB og der er en plan for næste skridt i 

processen. 

Dynamocentret er fuldt funktionsdygtigt, synligt og 

modtager 2-3 opkald om ugen. 

 

Selvhjælpsgrupper og cafeer til udsatte 

borgere. 

Udvikling af eksisterende tilbud til børn ramt 

af skilsmisse. 

Igangsætning af udviklingsproces  

Få udvidet vores samarbejdsflader 

Etablering af nye tilbud for udsatte ældre. 

Etablering af sorggrupper i kirkeligt regi. 

 

 

  

Kulturområdet 

2 Forenings og netværks møder/arrangementer. 

Vedligeholdelse af eksisterende netværk 

Etablering af netværk på sorgområdet. 

Udvikling af eksisterende lokalt netværk på 

demensområdet. 

Etablering af netværk i almene boligområder med 

henblik på at skabe nye inkluderende 

fællesskaber. Koordinere: DK spiser sammen, 

International Huskedag, Julesang, Juleaften, 

Medlemsforeningers deltagelse i Kulturdag 

 

Der etableres et nyt cafetilbud for 

udsatte grupper. 

Der etableres en netværk som 

sikre at tilbud til børn ramt af 

skilsmisse fungerer. 

Der afholdes 2 netværksmøder 

med fagpersoner i Hørsholm 

Kommune 

Der er etableret et nyt tilbud for 

sorgramte. 

Der er etableret et nyt tilbud for 

svage ældre.  

 

 

 

 

 


