
 

 

Nyhedsbrev nr. 3  fra Frivilligcenter Fredensborg 

Vellykket generalforsamling i Frivilligcenter Fredensborg 

Frivilligcenter Fredensborg afholdt generalforsamling den 14. april 2011. 26 ud af i alt 28 
stemmeberettigede medlemsforeninger/-grupper /- personer var repræsenteret. 
Næstformanden Sarah Faour styrede generalforsamlingen på bedste vis.  

Bestyrelsen består således ud efter generalforsamlingen: 

Formand: Ruth Cilwik Andersen 
Næstformand: Sahar Faour 
Kasserer: Lola Hollersen 
Sekretær: Jannie Lehmann 
Menigt medlem: Winnie Atkinson 

 
Suppleanter : 
Knud Pedersen 
Louis Sander Larsen 
 
Statsautoriseret revisor Peter S. Nielsen blev valgt som revisor for det kommende år. 

 

Referat fra generalforsamlingen, bestyrelsesformandens beretning og årsskrift for 2010 kan 
læses på vores hjemmeside. LINK 

Fokus på frivilligheden med et europæisk Frivillighedsår 

2011 bliver ’Det Europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab’. Formålet er at 

synliggøre frivilligt arbejde og at fremme betingelserne for frivilligt arbejde i EU. 

Den udfordring har Frivilligcentret sammen med de sociale/humanitære og andre foreninger, der vil være 

med taget fat i. 

Der arrangeres forskellige tiltag som: 

Uddannelse for frivillige 
- 12. og 13. maj: Kursus "Etik i det frivillige arbejde" Humlebæk Strandvej 54,    
  3050 Humlebæk. Kurset henvender sig til alle der laver frivilligt socialt arbejde i Fredensborg Kommune. 
 

Nysgerrig – se andre Frivilligcentre  
- 26. maj: Tur til Græsted - Gilleleje Frivilligcenter kl. 14.20 for at udveksle erfaringer med andre  
  Frivilligcentre. Der laves samkørsel – ring og tilmeld dig senest den 23. maj tlf. 30 28 40 85. 
  

Synlighedsdage for foreninger  
- 11. juni: Synlighedsdag i Humlebæk ved Tandlægehuset og Strandvejskirken. Foreningerne er på fra 
kl.  



   8-15 og der er åbent - for alle fra kl. 10-14. (Foreningerne har valgt ikke at koble sig på 
Loppemarkedet  
   den dag som foregår på boldbanen bagved Enebærhaven.) 
- 10. september: Synlighedsdag i Fredensborg. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent   
   for alle fra kl. 10-14.  
- 17. september: Synlighedsdag i Kokkedal. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent   
   for alle fra kl. 10-14.  
- 24. september: Synlighedsdag i Nivå. Foreningerne er på fra kl. 8-15 og der er åbent   
   for alle fra kl. 10-14.  
 
  Foreningerne vil præsentere deres arbejde på forskellig vis både via boder og et program i salen. 
  Børn fra børnehaver og Fritidshjem vil få mulighed for at få en bod og sælge deres legetøj og bøger som 
de  
  ikke længere leger med eller læser i. 
 
  Der kommer plakater og flyers ud i Børnehaver og Fritidshjem om tilbuddet. Der vil blive arrangeret  
  forskellig underholdning for børn i løbet af dagen. Der vil være mediedækning af synlighedsdagene i de  
  respektive lokale og regionale aviser mv. 
 
Politikere i praktik 
- alle politikere, der er med på ideen, får mulighed for at komme i praktik i en 
social/humanitær forening 
   i løbet af september måned. Praktikforløbet kan være som besøgsven, lektiehjælper, 
indsamler eller stå  
   for  arrangement  i en forening. 
   Detaljer kommer senere. 
 
International Frivillighedsdag – også kaldet frivillig fredag. 
- 30. september: Dagen hvor hele landet har fokus på frivilligt arbejde. Den sidste fredag i 
september vil    
   fremover være International Frivillighedsdag. 
   Vi fejrer det blandt andet med talere og uddeling af en Frivillig Pris. Mere info følger som vi     
   kommer tættere på.  Rådhuskælderen er booket fra kl. 14.00 til 16.00.  
 
Børneplakaten her: 


