ÅRS
BER
ETN
ING

2
0
2
1

. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

Indhold
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

Bestyrelsens beretning .................................................... 3
En ny virkelighed ............................................................. 4
Politiker i Praktik .............................................................. 5
March mod Ensomhed .................................................... 6
Tip en 13'er ..................................................................... 7
Info-møde om frivilligmidler ............................................ 8
Sociale medier ................................................................. 8
Fællesskabsformidlerne ................................................... 9
Generalforsamling ......................................................... 10
Synlighed ....................................................................... 11
Frynseklinikken .............................................................. 11
Medlemsforeningerne ................................................... 12
De fysiske rammer ......................................................... 13

Medarbejderne ............................................................. 14
Bestyrelsen .................................................................... 15
Reklamefilm................................................................... 16
Fremtiden, del 1 ............................................................ 16
Årsregnskab 2021 .......................................................... 17
Balance pr. 31.12.2021 .................................................. 18
Fremtiden, del 2 ............................................................ 18
Budget 2022 .................................................................. 19

Frivilligcenter Roskilde
Jernbanegade 21a
4000 Roskilde
Tlf. 21 16 90 26

E-mail: frivilligcenter@roskilde.dk
www.frivilligcenter-roskilde.dk

Ansvarshavende redaktør: Michael Riedel
Skribenter: Bruno Skovgaard Jensen / Michael Riedel / Anita V. Køldal / Ida Gliese /
Steffen Christensen / Lone Ingemann
Fotos/illustrationer: Frivilligcenter Roskilde / Anita V. Køldal / Pixabay
Redaktion, layout og grafisk produktion: Lone Ingemann

2

Bestyrelsens beretning
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

Året startede på en trist måde for Frivilligcenter Roskilde.
De første måneder var Tinghuset lukket ned på grund af
coronaen.
Det betød, at bestyrelsesmøder mv. blev afholdt virtuelt,
hvilket selvfølgelig ikke var det mest optimale, men vi
kom da igennem det. Selv generalforsamlingen blev afviklet virtuelt.
Først den 21. maj kunne Tinghuset åbne igen for alle vores foreninger. Men det var med håndsprit, holde afstand mv. Vi skulle simpelthen passe på hinanden, så
ikke smitten spredte sig.
Bestyrelsesformand
Bruno S. Jensen

Alle viste ansvarlighed og tog hensyn, så vi kom godt
igennem resten af året.
En glædelig ting er, at det endelig lykkedes at få landet
en aftale om parkeringspladserne rundt om Tinghuset.
Det blev ikke den optimale løsning med parkeringspladserne både nord og syd for Frivilligcenteret, men vi er
dog glade for løsningen med, at parkeringspladsen nord
for Frivilligcenteret er blevet fælles parkering for Tinghuset og arresten. Resten af parkeringspladserne omkring
Tinghuset er blevet inddraget i bymidtezonen.

Det første af de fire partnerskabsprojekter er startet
op, nemlig Ensomhedsstrategi.
Der blev i løbet af året udarbejdet en forretningsorden
for Frivilligcentrets bestyrelse.
Sidst på året var der rigtig gang i aktiviteterne i Tinghuset, indtil vi desværre omkring juletid igen blev indhentet af coronarestriktioner med afstandskrav mv.

Samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenteret og Roskilde
Kommune er kommet godt i gang. Vi har som aftalt fået
tildelt medarbejderressourcer fra Roskilde Kommune,
idet en medarbejder fra forvaltningen sidder i Frivilligcenteret minimum én dag om ugen med henblik på –
sammen med lederen af Frivilligcenteret – at drive de
strategiske partnerskabsprojekter, sikre koordinering
mellem forvaltningen og Frivilligcenteret, og understøtte
Frivilligcenteret i det daglige arbejde med at servicere de
frivillige og de frivillige foreninger.
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En ny virkelighed
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Der er ikke langt fra en tegnet corona til en tegnet sol
2021 blev endnu et år med corona, og på mange måder på corona'ens præmisser. Det kunne vi også mærke i Frivilligcenteret. Vi kan derfor vælge at fokusere på alt det, der blev udsat, forhindret, aflåste lokaler og lignende – eller vi kan
fokusere på det gode, og det vi har lært. Det vil vi sætte (solskins-)lys på her.

Vi har lært, at hjemmearbejde giver nogle fordele og fleksibilitet. For nogle har det givet mere tid med børnebørnene,
konen eller de kære fugle. Ingen transporttid og stive skjorter, for man kan da sagtens arbejde hjemme fra sofaen i joggingbukser med sovsepletter på fra et par dages aftensmad. Det har også givet et afsavn til hverdagen på kontoret i
sekretariatet, men det gør også, at der så er blevet sat ekstra pris på det, når vi så kunne mødes.
Den Åbne Rådgivning kørte telefonisk hele 2021, så vi på den måde stadig kunne yde hjælp med juridiske og økonomiske udfordringer.
Den digitale udvikling er fortsat med hastige skridt, og vi er blevet endnu mere fortrolige med online-møder og virtuelle fællesskaber. Det er helt sikkert også noget, vi kan vælge til, når corona ikke tvinger os til det mere. Vi ved i hvert
fald, at det digitale islæt fortsætter i Frivilligcenter Roskilde i 2022 – med samarbejde om en ny app, men meget mere
om det senere…
Sommeren kom, og det gjorde fællesskabsfølelsen også. En fællesskabs-eufori; en forløsning om endelig at lade mundbindene falde for en stund og fejre fællesskabet. Det blev stærkt hjulpet på vej af fantastiske danske sportspræstationer ved EM i fodbold og ved OL.
Det viste os, at vi havde savnet fællesskabet, og at fællesskabet er utrolig vigtigt for os mennesker. Og det er jo noget
særligt, alle foreningerne kan tilbyde. Et særligt fællesskab. Om det så gælder sport, niche-interesser, en sag eller en
målgruppe: Forening er lig med fællesskab. Vi håber, at den gode tendens fortsætter mange år endnu, og fællesskaber
stadig vokser frem i foreningerne i Roskilde og omegn.
2021 sluttede så igen med hjemmearbejde, nedlukning og restriktioner. Men det gav måske også ro til at tænke tilbage
på et 2021, hvor der alligevel var god læring og spændende aktiviteter, og perioder, hvor corona hurtigt kunne tegnes
om til en glad sol.
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Politiker i praktik
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Igen i år skabte vi mulighed for, at lokale politikere kunne besøge de frivillige sociale foreninger
og få et indblik i deres vigtige arbejde. Politikerne kunne som sædvanligt vælge en eller flere
foreninger ud fra et praktikkatalog med beskrivelse af foreningernes aktiviteter. Nedenstående
beretninger viser også bredden i deltagerskaren: Et mangeårigt byrådsmedlem, en borgmester,
og en kandidat til kommunalvalget.

Sct. Hans Have
Merete Dea Larsen var i praktik i Sct. Hans Have og fik lov til at prøve kræfter med
køkkenopgaver, personalemøde, fælles frokost med de frivillige, ansatte og patienter.
Merete udtalte blandt andet:
”Det har været godt at finde ud af, hvad hele projektet handler om. Jeg er overrasket
over, hvor mange ansatte og frivillige der faktisk er involveret i Sct. Hans Have. Det er
en kæmpe opgave at sikre, at alle føler sig inkluderet og imødekommet.
Jeg var begejstret for hele stemningen og den pædagogiske ledelse i køkkenet. Vi fik
en dejlig frokost, og jeg var fascineret over, hvordan den blev fremstillet kreativt og
lækkert ud fra mottoet: Vi bruger, hvad vi har, til at få, hvad vi behøver.”
Roskilde Ældre Motion
Borgmester Tomas Breddam var i praktik hos Roskilde Ældre Motion og fortalte i den forbindelse bl.a.:
"Jeg har droppet min sædvanlige tirsdagstræning og træner i stedet med Roskilde Ældre
Motion i dag. Umiddelbart skulle man tro, at det blev lettere, når træneren har passeret de
80 år, og de andre på holdet også er minimum 20 år ældre end mig - MEN…
[...] Jeg er vild med Roskilde Ældremotion og alt det arbejde, de mere end 200 frivillige
lægger her. Alle får trænet, hygget og dyrket det sammenhold og fællesskab, vi alle har
brug for."

Kræftens Bekæmpelse
Hos Kræftens Bekæmpelse deltog Anne Marie Wulff Hedenborg (nr. 2
fra venstre) i årsmødet for Røgfri Fremtid d. 30. september. Derudover
var hun med til Lyserød Lørdag, hvor hun hjalp til som frivillig i standen
på RO's Torv.
Her kom formanden for Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen
forbi, og det gav mulighed for en god snak.
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March mod ensomhed
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Man kan sætte fokus på ensomhed på mange måder. Man kan fx vandre hele Danmark rundt.
Patrick Cakirli, manden bag dette koncept, inviterer hvert år andre til at gå med ham. Hele vandreturen varer 8 uger og dækker mere end 1.600
km fra Nexø, over Sjælland og Fyn, op over Jylland og ned til Esbjerg. Man kan deltage på en
enkelt distance eller flere.
Ideen er, at Patrick ikke må gå uden følgeskab.
På den måde bliver hans årlige vandring et symbol på vigtigheden af fællesskab og social ansvarlighed i kampen mod ensomhed.
Frivilligcenter Roskilde deltog ved at arrangere
marchens ankomst til Roskilde den 19. august, et
aftenprogram med spisning og foredrag i Café
Smil i Ringparken, og opstart den følgende morgen med afgang fra INSP.

Aftenens foredrag startede med en introduktion til Roskilde Kommunes tiltag mod ensomhed, fremlagt af Morten
Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derefter tog Patrick over og fortalte om sin baggrund for at
starte marchen. Han modtog mange spørgsmål fra deltagerne og tog sig - trods trætte ben - tid til at besvare alle.
Vi havde fået Scandic Roskilde til at sponsere en overnatning for Patrick, så han kunne starte veludhvilet mod turens
næste mål, som var Køge. Der var også sponsorer til aftensmaden - bl.a. Café Smil, Slagter Frimann og Netto - så hele
deltagerprisen på 50 kr. gik til March mod Ensomhed. De midler, der bliver indsamlet på turen, går til en velgørende
forening: I 2021 var det Ventilen. Morgenmaden på INSP var sponseret af Frivilligcenteret.
Roskilde TV kom og lavede et program om arrangementet, som kan ses på deres Youtube-kanal. Søg efter
"Nyhedsmagasin om Café Smil". Interviewet med Patrick starter 14 min. inde.
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Tip en 13'er
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Kan du spå om fremtiden? Hvad bringer 2022? Find svarene i Årsberetning 2022.

Ja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Nej

Mere end 500 personer deltager i aftenarrangementet til dette års Frivillig Fredag.
Lisette fra sekretariatet får barnebarn nr. 5 i 2022.
2. etape af Tour de France starter i Roskilde og slutter i Nyborg. Det er
en dansker, som vinder Roskilde-Nyborg etapen.
Center for Frivilligt Socialt Arbejde kommer og afholder et kursus for
vores medlemsforeninger.
Frivilligcenter Roskilde får en udendørs hjertestarter.
Minimum 5 nye foreninger melder sig ind i Frivilligcenter Roskilde.
Michael flytter fra Viby til Roskilde.
March mod Ensomhed lægger igen vejen forbi Roskilde.
Sekretariatet bliver hjemsendt pga. corona i november eller december
2022.
Frivilligcenter Roskilde rejser over 200.000 kr. i fondsmidler til projekter, materiel eller videreudvikling.
Mindst 40 foreninger i Roskilde Kommune opretter sig i Unitii-app'en.
Udgiver Frivilligcenteret flere end 10 numre af nyhedsbrevet Medlemsnyt?
Har vi mere end 1450 ”synes godt om” på Frivilligcenter Roskildes facebookside pr. 31. december 2022?

Den sultne vandrer

Patrick Cakirli og Morten Gjerskov
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Info-møde om frivilligmidler
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Den 28. september havde vi besøg af Marie Waarkjær, sekretariatschef i Social, Job og Sundhed i
Roskilde Kommune, der fortalte de interesserede frivillige sociale foreninger om Frivilligpuljen, og
hvordan der ansøges til den.
I Roskilde Kommune uddeles tilskud efter Lov om Social
Service §18 og §79 én gang årligt og på samme tidspunkt.
Ansøgningsfristen til frivilligmidlerne i Frivilligpuljen er
Marie Waarkjær
den 1. november hvert år til midler til det kommende år.
Der er i Lov om Social Service to former for tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Kommunen tildeler tilskud til foreninger og organisationer efter ansøgning, og
kommunen vil med tildelingen understøtte målsætninger og politiske mål i Byrådets frivilligpolitik.
Som sædvanligt afholdt vi også en opfølgning en måneds tid senere, hvor vi
hjalp foreningerne med deres konkrete ansøgninger.
Totalt set fik kommunen 95 ansøgninger til aktiviteter i 2022 (til sammenligning
kom der 75 ansøgninger i 2020).
Sundheds- og Omsorgsudvalget tildelte 885.003 kr. til §18-ansøgninger og 1.0003.120 kr. til §79-ansøgninger, dvs. i alt
næsten 1,9 millioner kr. I lighed med tidligere praksis blev der reserveret 5 % af puljen til fordeling i løbet af 2022.

Sociale medier
Vi lægger hyppigt nyheder ud på de sociale medier og har en del kommunikation med
vores følgere derigennem.
På Facebook har vi ca. 1379 følgere, og det giver vores opslag en rækkevidde på ca. 7.000
personer.
På Instagram har vi ca. 600 følgere.
Hjemmesiden bliver også flittigt besøgt både af medlemmer og personer, der leder efter steder at være frivillig. I 2021 var der i alt 6.856 besøg på hjemmesiden.

Vores samarbejdspartnere:
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Fællesskabsformidlerne
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Fællesskabsformidlerne har eksisteret i 3 år med det formål at hjælpe og inddrage
flere i lokale fællesskaber. Det er et korps af frivillige fra nogle af Frivilligcenterets
medlemsforeninger.
Det er Sundhedscenterets sundhedskonsulenter i Roskilde Kommune, der tager den
første kontakt til borgerne, når de fx fylder 75 år. Hvis borgeren herefter har et ønske
om hjælp til at finde ind i et fællesskab, bliver vedkommende ringet op af en fællesskabsformidler til en uformel samtale om muligheder og ønsker.
Oven på de første 3 år af Fællesskabsformidlernes virke og efter en Covid-19 pandemi blev der i december måned
afholdt et visionsmøde for det videre arbejde med Fællesskabsformidlerne. Her blev det besluttet at udvide målgruppen og sætte fokus på andre end blot de ældre.
Der vil blive udviklet et kontaktkort, der skal deles ud på biblioteker, venteværelser, genbrugsbutikker og forskellige
institutioner i Roskilde og omegn.

Fra Fællesskabsformidlernes visionsmøde, 8. december 2021
Kortet skal henvende sig til alle, for uanset om man er 15 eller 95 år, har man stadig brug for et fællesskab.
Der vil også blive etableret samarbejde med plejecentrene, så der skal rekrutteres frivillige, som skal være med til at
integrere, snakke og hygge sig med beboerne. En egentlig Plejecentergruppe er nedsat til dette tiltag.
Desuden har Fællesskabsformidlerne også lagt billet ind på overdragelse af Fællesskabsklippekortets videre forløb i
Roskilde Kommune. Det bruges bl.a. til at ledsage ældre hjemmehjælpsborgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i
frivillige foreninger. Det kan f.eks. være mandeklubber, følgevenner, spisevenner, seniornetværk mv.
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Generalforsamling
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Årets generalforsamling blev virtuel, da Tinghuset stadig var lukket ned. Heldigvis var deltagerne fra vores foreninger
med på at gå til online-møde. Under kyndig ledelse af Max Johansen fra TVC Advokaterne foregik det den 20. april via
Zoom.

Det blev et forholdsvis kort og effektivt møde, bl.a. med et par udskiftninger i bestyrelsen: Vi kunne byde velkommen
til Pia Mikkelsen fra Café Smil og Fleming Friis Larsen fra Ældre Sagen. Se hele bestyrelsen på side 15.

Kan du se, hvad der står i de grønne "linjer" øverst på alle sider lige under overskrifterne? (Se svar side 19)

Medlemsnyt
Nye foreninger i 2021:
Breaking news fra Frivilligcenter Roskilde! Eller... Det ved du
måske ikke?
Husk at åbne og læse Medlemsnyt fra Frivilligcenter Roskilde, hvor der er forskellige
nyheder omkring foreningsliv,
begivenheder og praktisk info
om færden i Frivilligcenteret.
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Roskilde TV
Patientforeningen Lungekræft
Powerjobsøgerne
FBU ForældreLANDSforeningen
Gnisten
Autisme Ungdom Midtsjælland

Synlighed
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Den traditionsrige Høstfest i Viby (billedet til højre) har vi hidtil
måttet sige nej til, fordi Sundhedsdagen altid lå samme dag. Men
denne var i år flyttet, så vi kunne nå begge dele. En rigtig folkefest med masser af aktiviteter og lokal opbakning. Vi er altid glade for at besøge kommunens sydligste forpost, og vi fik nogle
gode snakke med interesserede mennesker.
Årets 75-års fødselarer blev i lighed med sidste år inviteret til
kaffe og lagkage for at møde foreningerne og borgmesteren. Igen
var der tre arrangementer: Roskilde Midtby, Viby og Jyllinge, alle
med god tilslutning.

Lisette og Michael til Høstfest i Viby

Pga. begrænset plads kunne vi desværre ikke invitere foreningerne med til Jyllinge, men på rådhuset og på Viby Kro var der et fint panel af foreninger til at præsentere deres aktiviteter for deltagerne. Vi ser frem til at gentage successen næste år.
Sundhedsdagen i Roskilde (billedet til venstre) var i år en mindre affære end
tidligere. Den skulle strække sig helt fra Hestetorvet til Stændertorvet, men antallet af deltagende foreninger var ikke højt, og der var ikke den sædvanlige
trængsel. Men også her fik vi snakket med mange.
Lisette og Lone på Sundhedsdagen

Frynseklinikken
Besøg fra Dyreværnets mobile klinik, Frynseklinikken, er heldigvis blevet et fast årligt indslag ved
Frivilligcenteret.
Det er dejligt at se, hvor mange kæledyrsejere der
har fundet ud af at benytte sig af dette gode tilbud,
hvor man bare møder op og betaler, hvad man kan.
I 2021 var Frynseklinikken hos os både i maj og i
september. Den sidste gang med et efterfølgende
besøg til dem, der ikke var tid til.
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Medlemsforeningerne
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
I november 2021 blev der udarbejdet en undersøgelse af medlemsforeningernes forsikringsforhold, antallet af frivillige, og hvor mange brugere de når ud til på et år.
Anledningen var en opdatering af vores forsikringer. Vi ændrer ikke noget på den ansvarsforsikring, der er inkluderet i medlemskabet, men det var bemærkelsesværdigt
at se, hvor mange der var dobbeltforsikret.

Undersøgelsen blev besvaret af 101
ud af 152 medlemsforeninger svarende til 66%, hvilket vi er utroligt
taknemlige og glade for.
Besvarelserne viser, at 94 af vores
foreninger er i berøring med min.
50.000 mennesker i et ordinært kalenderår. Her skal der tages forbehold for, at nogle medlemmer har
haft svært ved at registrere antallet
af brugere, fx foreninger som Roskilde TV eller Natteravnene.
Af dataene ses det, at vores medlemmer er i berøring med alt fra 14 mennesker op til 12.000 på et ordinært år. Medlemsforeningerne har i alt 3.004 frivillige tilknyttet, og hele 1.096 af dem er lejlighedsvis frivillige (ad-hoc frivillige).
Oven på succesen vil vi fremadrettet lave en årlig brugerundersøgelse, hvor der vil blive spurgt ind til medlemmernes berøringsflader med borgere lokalt i Roskilde, og hvor mange frivillige de har tilknyttet.

12

Fysiske rammer
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Adgangsforholdene til Tinghuset blev også i 2021 forbedret. Denne gang var det fortovsliften, der fik den længe savnede selvbetjening: Nu sidder der en nøglebriklæser på
liften, som kan bruges til både at aktivere liften og samtidig åbne indgangsdøren.
Dermed kan kørestolsbrugere og andre, der vil undgå trappen, klare sig selv og ikke
være afhængige af, at der står nogen i foyeren, der styrer liften.
Åben Dør har vi praktiseret i de perioder af året, hvor Sekretariatet har været bemandet. Altså ulåst indgangsdør i kontortiden (ma-to 10-14) og ofte længere end det.
For at gøre det tydeligt for alle hvornår, sidder der nu et skilt på døren, som enten er
rødt ("Døren er låst - ring på klokken og vent") eller grønt ("ÅBEN - skub ikke på døren berøringsfri døråbner"). En lavpraktisk løsning (vi vender skiltet, når vi låser/låser op),
men det virker efter hensigten.
Det er dog en udfordring for mange at lade den automatiske døråbner virke i fred og altså undlade at skubbe på døren.

Husværterne startede for alvor i
2021, og de har været en stor
hjælp. De ser efter huset, når der
ikke er nogen i Sekretariatet, dvs.
sidst på eftermiddagen og om
aftenen.

Husværternes opgaver omfatter bl.a.
at hjælpe brugerne til rette, forklare
parkeringssystemet, betjene udendørsliften, instruere i brug af køkkenudstyr, fylde op med toiletpapir og
håndklæder, fortælle om reglerne for
affaldssortering, og i det hele taget
svare på alskens spørgsmål om, hvordan Frivilligcenteret fungerer sådan
rent praktisk.

Det er ikke hårdt fysisk arbejde.
Til gengæld er det vældig hyggeligt, og der er god tid til en kaffetår, en snak og et par omgange på
strikketøjet, når man har vagt
(typisk 3-4 timer på en eftermiddag/tidlig aften).

Vi kan sagtens bruge flere husværter,
så kom glad!

Parkeringssituationen blev endeligt løst: Efter flere års kamp fik vi tildelt p-pladser specielt
til Frivilligcenteret. Vi deler dem med Arresthuset, men de lægger ikke meget beslag på dem.
Vi var meget glade for igen at kunne yde denne service til husets brugere. Forhåbentlig oplever vi aldrig mere, at folk kører igen og går glip af arrangementer, bare fordi de ikke kan
komme af med deres bil i rimelig nærhed af Frivilligcenteret.
Rent praktisk foregår det ved, at husets bilende brugere kan hente en P-billet i foyeren efter
at have skrevet sig ind i en logbog. Tilladelsen gælder kun, så længe bilens ejer har ærinde i
Tinghuset.
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Medarbejdere
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Disse personer har været ansat eller tilknyttet sekretariatet i 2021:

Michael Riedel
Sekretariatsleder
Lønnet

Anita V. Køldal
Projekter
Frivillig

Jette Braun
Frivillig

Lisette Henriksen
Adm. blæksprutte
Lønnet

Ida Gliese
Sociale medier
Frivillig

Steffen Christensen
Projektmedarbejder
Praktikant

Mie Hein Jørgensen
Projekter
Praktikant

Lone Ingemann
Kommunikation
Frivillig

Kassem Ibrahim
Konsulent
Roskilde Kommune

Derudover en særlig
tak til husværterne,
som virkelig har
løftet vores serviceniveau over for
medlemsforeningerne.

Anni Stuhr
Frivillig
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Bestyrelsen
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

Bruno S. Jensen

Guri Madsen

Tom Henriksen

Birthe K.
Vinner Nielsen

Ann Karin
Vestergaard

Pia Mikkelsen

Inge Mølgaard

Lise Hogstad

Fleming Friis Larsen

Gitte Kronbak

Valggruppe Sygdom/patient/handicap
Formand Bruno S. Jensen (Hjerteforeningen)
Birthe K. Vinner Nielsen (Danske Handicaporganisationer)
Suppleant Inge Mølgaard (Kræftens Bekæmpelse)
Valggruppe Social
Næstformand Guri Madsen (Røde Kors)
Ann Karin Vestergaard (Domsognets Menighedspleje)
Suppleant Lise Hogstad (Skolens Venner)
Valggruppe Ældre
Næstformand Tom Onsberg Henriksen (Roskilde Ældremotion)
Pia Mikkelsen (Cafe Smil)
Suppleant Fleming Friis Larsen (Ældre Sagen)
Gitte Kronbak Nielsen, Byrådet
Jacob Søegaard Nielsen, Byrådet
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Jacob Søegaard

Reklamefilm
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

I samarbejde med Risskov Mediehus og en række sponsorer fik vi lavet en lille film, som hylder og fremhæver de værdier og samskabende kræfter, som Frivilligcenteret i Roskilde repræsenterer.
I filmen taler blandt andet Centerleder Michael Riedel om husets daglige virke, om sekretariatet, om foreningerne og
meget andet. Desuden fortæller frivillige fra foreningerne om deres oplevelse af at være medlem af Frivilligcenter Roskilde.
De lokale sponsorer
på filmen er:

Roskilde Festival
Comwell Roskilde
Danæg
ThermoFisher
Borum Byggerådgivning
CR Electric AS
Tømrermester Troels Hansen A/S

Alpha Akustik
AMU Juul
Gagatek A/S
LBA Biler ApS
Broncestøberiet
Klimaks Rengøring
Rademachers Orthodontiske Laboratorium

Fremtiden, del 1
Vi ser ind i en fuld genopstart af foreningslivet efter nedlukningerne. Vores tiltag i 2022 omfatter bl.a.:


Udbredelse af Unitii-app'en - en markant fornyelse af den måde, foreningerne rekrutterer og
organiserer deres frivillige på. Desuden vil den gøre det nemmere for den enkelte borger at
være frivillig efter behov. Vi er med som samarbejdspartner i udviklingsfasen.



Det Sociale Kompas bliver den fremtidige portal for foreninger på landsplan. Også her er vi
med i udviklingen sammen med Aarhus Kommune og Frivilligcenter, FriSe (frivilligcentrenes
landsorganisation) og Socialstyrelsen.



En intensiveret satsning på hjælp fra frivillige i den daglige drift af Frivilligcenteret, herunder flere husværter.



Udbygning af Fællesskabsformidlernes arbejdsområde som fx Plejecentergruppen, der formidler varme hænder
direkte til beboerne på byens plejecentre.



Fastholdelse af Den Åbne Rådgivning som et løbende tilbud med rådgivere inden for relevante områder.
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Årsregnskab 2021
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .
Indtægter
1

Tilskud fra Roskilde Kommune

651.000

2

Grundfinansiering

350.000

3

Medlemskontingenter

30.400

4

Driftstilskud Tinghuset

47.000

5

Øvrige indtægter (kopisalg, mm)

10.974

6

Lønrefusioner (§56)

13.569

7

Indtægter drift

8

Projekter - bevilling:
Fællesskabsformidlerne (Uddannelse)

43.685

10

Fællesskabsformidlerne (Aktiviter/Mødeforplejning)

27.962

11

Projekter i alt

71.647

12

Indtægter ialt

1.174.590

9

1.102.943

13
14

Udgifter

15

Fagpersonale - løn (fastansattes årsløn)

16

Abonnementer, kontingenter og forsikring

52.971

17

Administration (mødeforplejn., materialer. mv.)

17.523

18

Kurser og aktiviteter

19

Bestyrelsen

2.788

20

Generalforsamling

2.423

21

Grunde og bygninger

6.756

22

Markedsføring og synliggørelse

9.217

23

Rengøring og vinduespolering

54.250

24

Revision

9.375

25

Øvrige personaleudgifter

8.084

26

Driftsudgifter i alt

27
28

Projektudgifter
Fællesskabsformidlerne (Uddannelse)

29

Fællesskabsformidlerne (Aktiviter/Mødeforplejning)

1.441

30

Projektudgifter total

1.441

31

Drifts- + Projektudgifter i alt

953.371

514

1.117.272
0

1.118.713

32
33

Resultat

55.877
17

Balance pr. 31.12.2021
. . - . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

Mellemregning med Roskilde Kommune

397.202

Aktiver (Egenkapital+Passiver-deposita)

358.302

Egenkapital Saldo primo 2021
Driftsresultat 2021
Egenkapital Saldo 2021

302.425
55.877
358.302

Passiver
Deposita for nøglebrikker og skabsnøgler
Passiver i alt

38.900
397.202

Noteforklaring
Note 1
Feriepengeforpligtelser
Indgår som en del af beholdningen

115.000

Note 2
Driftsresultat (se linie 33)
Overført fra regnskabet til statusopgørelsen

Fremtiden, del 2
Ud over områderne nævnt på side 16 arbejder vi også på:











March mod Ensomhed
Danmark Spiser Sammen
Frivillig Fredag
Mænds Sundhedsuge
Sundhedsdagen
Høstfest i Viby
Tour de France-aktiviteter
75-års fødselsdage
Politiker i Praktik
og forhåbentlig nogle kurser
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55.877

Note
1

2

Budget 2022
. .- . . -. .. .. . - .. . -. . . -. . . . -- . -. -. . -. - . . -. / . - . - - - . .. -. - .. . -. . - .. .

1
2
3
4
5

Indtægter

6

Øvrige indtægter (kopisalg, mm)

15.000

7
8

Projektindtægter
Fællesskabsformidlerne (Uddannelse)

43.685

9

Fællesskabsformidlerne (Aktiviteter/Mødeforplejning)

27.962

10

Tilskud fra Roskilde Kommune
Grundfinansiering FRIG
Medlemskontingenter
Driftstilskud Tinghuset

650.000
350.000
31.000
45.000

Indtægter i alt

1.162.647

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Udgifter

20
21
22

Markedsføring og synliggørelse/ Annoncer Roskilde Avis
Rengøring og vinduespolering
Revision

7.000
55.000
10.000

23

Øvrige personaleudgifter

15.000

24
25
26

Projektudgifter
Fællesskabsformidlerne (Uddannelse)
Fællesskabsformidlerne (Aktiviter/Mødeforplejning)

43.685
27.962

Fagpersonale - løn (fastansattes årsløn)
Abonnementer, kontingenter og forsikring
Administration
Kursusaktiviteter
Bestyrelsen
Generalforsamling
Grunde og bygninger

975.000
55.000
20.000
5.000
5.000
6.000
5.000

27
28

Udgifter i alt

1.229.647

29

Resultat

-67.000

Svar på spørgsmålet s. 10: Der står Frivilligcenter Roskilde med morsekode

30
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et-.center
. . - . . -. ..Frivilligcenter
.. . - .. . -. . .Roskilde
-. . . . --er
. -.
. -. -for
. frivilligt
. -. / . -socialt
. - - - . arbejde.
.. -. - .. . -. . - .. .
Vi yder hjælp til alle, der ønsker at være frivillige samt til frivillige sociale foreninger
i Roskilde Kommune.
Vores overordnede arbejdsområder er:

Foreningsservice

Frivilligformidling

Projektbistand

Borgerinformation

Netværksdannelse

Vi samarbejder med foreninger, enkeltpersoner, erhvervsliv samt Roskilde Kommune
om at sikre en alsidig og blomstrende frivillig social sektor i Roskilde Kommune.

Et eventyrslot i den smukkeste by
gi'r ildsjæle stedet, hvorhen de kan ty.
Det er så historisk
og ganske idyllisk.
Vi trives derved
for Roskildes hjerte, det slår her,
for frivillighed.
Det' ensomhed, som vi vil fjerne totalt,
for fællesskab er for os alle basalt.
Både unge og gamle
kan denne sag samle:
Vi åbner en dør.
Det er jo den dybeste mening
med alt, hvad vi gør.
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