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De Frivilliges Hus - med et tilbageblik på 2011 
 
På de følgende sider præsenteres kerneydelsesområder og særlige indsatsområder, som vi har 
haft fokus på i De Frivilliges Hus (herefter forkortet DFH) i 2011. Indholdet vil relatere sig til 
husets virksomhedsplan 2010-2011 med titlen: Lad Frivilligheden Blomstre. 
 
 
Kort overordnet præsentation af De Frivilliges Hus 

Hvad er De Frivilliges Hus? 

DFH er i fysisk forstand et stort, lyst og venligt hus beliggende Mølholmsvej 2 i Aalborg. Lige på 
grænsen mellem land og by på den anden side af travbanen og kolonihaverne i Vestbyen. 
Desuden har DFH en afdeling i et andet stort hus, “Asylgaarden”, der er beliggende Aagade 26 i 
Gudumholm.  
 De Frivilliges Hus har til formål at understøtte det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune, 
ved at arbejde for: 

• At alle i Aalborg, med lyst og overskud skal kunne deltage i frivilligt arbejde under de 
bedste betingelser.  

• At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale arbejdsbetingelser og 
mulighed for at udvikle sig på egne betingelser. 

• At give borgere mod på og hjælp til at realisere ideer til nye foreninger og projekter 
indenfor det frivillige sociale område. 

• At alle med behov for hjælp får kendskab til den støtte, de kan hente i den frivillige 
verden. 

• At indsamle og formidle viden om det frivillige sociale område. 
• At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpolitisk debat i lokalsamfundet. 

Hvem bruger De Frivilliges Hus? 

DFH er en indgang til det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune, og der er helt overordnet 
tre grupper, som bruger De Frivilliges Hus. 
Den første gruppe, der benytter DFH, er foreningerne. DFH har over 350 foreninger listet i 
foreningsdatabasen og de borgere, som er aktive i disse foreninger er naturligvis en vigtig 
målgruppe for husets aktiviteter. En række af foreningerne benytter husets lokaler og/eller 
efterspørger den foreningsservice, som er en af kerneydelserne i huset. Det kan være hjælp til 
fundraising, jobbeskrivelser og tilrettelæggelse af en hvervekampagne eller være rådgivning og 
sparring på de mange andre problemstillinger, en forening kan fremkomme med. 
Der er ligeledes en del foreninger, som kommer i huset for at deltage i de Netværk, som DFH har 
nedsat og faciliterer. Netværk er også en kerneydelse i huset. 
Al foreningsservice er gratis for foreningerne, og al udlån af lokaler er gratis. Har en forening 
brug for et kontor i dagtimerne, kan dette lejes til en meget beskeden husleje.  
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Den anden gruppe, der opsøger DFH er borgere som gerne vil være aktive ude i foreningerne. 
Som søger et frivilligjob og som gerne vil guides til det rette sted. Det vil sige, denne gruppe er 
borgere som kommer ind ad døren med et overskud at give af, og en virketrang. 
Den kerneydelse kalder vi Bliv Frivillig.  
Vi opsøges af virkelystne mennesker, som har en ide til at starte en ny gruppe eller forening på 
et ubeskrevet område eller for en bestemt målgruppe. I DFH er vi behjælpelige med at få 
projektet sat i søen og giver konsulentbistand til initiativtagerne.  
Denne kerneydelse kalder vi Projektvugge. 
 
Den tredje gruppe, der træder ind ad døren, mailer eller ringer til DFH, er de borgere, som har 
brug for de hjælpetilbud, som findes i foreningerne. Her møder vi borgere, der har brug for at få 
del af det overskud, som foreningerne kan tilbyde. Vores opgave er at guide til det rette 
hjælpetilbud.  Alle henvendelser er anonyme og uden nogen form for registrering. 
Denne kerneydelse i DFH kalder vi Find Hjælp. 
 
 
Højdepunkter og statistikker inden for kerneydelserne 

Bliv Frivillig  

Medarbejdergruppen har forskellige steder i byen og kommunen reklameret for frivilligt socialt 
arbejde. Det er vigtigt for gruppen, at lokale fremstød sker i samarbejde med lokale foreninger, 
og der har således i Nibe udviklet sig en tradition for afholdelse af et frivilligmarked den anden 
weekend i september. DFH er stadig involveret i samarbejdet med foreningslivet om 
optaktsmøder, planlægning og gennemførelse af programmet, selvom flere af opgaverne er 
overdraget til de lokale foreninger.  I 2011 deltog 11 foreninger i frivilligmarkedet, og der var 
som sædvanlig en rigtig god gejst. Som et led i det lokale arbejde har DFH også været på gaden i 
lokalområderne. 
Der ud over har DFH været 'på gaden' i mange andre sammenhænge bl.a. Forbrugermessen i 
Aalborg Kongres og Kultur Center og på grønttorvet til Spirens Dag.  
"Derhjemme" har de syv årlige inspirationskurser fået en opblomstring med mange deltagere på 
alle kurser. Ud over de syv aftenkurser har vi i 2011 udbudt og afholdt et enkelt dagskursus. 
Dagskurser har ellers været sat på pause i et par år, men nu er der tilsyneladende interesse for 
dem igen.  

Foreningsservice - i frivilligårets navn 

2011 var EU's frivilligår, og vi ville meget gerne markere dette i forhold til foreninger, de mange 
frivillige og alle øvrige med særlig interesse for det frivillige sociale område. Socialministeriet 
udbød en pulje til arrangementer i frivilligåret. Vi søgte midler til 2 større arrangementer og fik 
bevilget 50.000 kr. til en konference. Det andet arrangement - en fejring af de frivillige - som vi 
ikke fik midler til, valgte vi alligevel at afholde. Det blev til en festaften på travbanen i Aalborg. 
Den 30. maj havde vi 170 frivillige gæster med til en fornøjelig aften med taler, spisning, travløb, 
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festlige hatte, forenings-ponyrace og andre sjove konkurrencer. Tanken var, at de utraditionelle 
rammer udover det oplagt festlige skulle bidrage til, at foreningernes mange frivillige fik 
anledning til at mødes omkring en fælles oplevelse med den særlige kontakt, der opstår herved. 
Tilbagemeldingerne fra foreningerne var, at det havde været en rigtig god og anderledes 
oplevelse, som havde bidraget til ny energi, inspiration og godt humør hos de mange frivillige. 
Den 7. oktober afholdt vi konferencen ”Side om side – De frivilliges rolle i fremtiden” i DGI-
huset i Nordkraft. Her kom 150 deltagere og fulgte et dagsprogram med 4 spændende 
oplægsholdere, der hver især bidrog til diskussionen om, hvem der kan og skal hjælpe udsatte 
borgere og på hvilken måde i fremtidens Danmark. Der kom vigtige værdidebatter i løbet af 
dagen og der blev udviklet på en model for, hvordan et samarbejde med de kommunale 
institutioner kan stå side om side med de frivillige organisationer. Det hele forløb som planlagt, 
og deltagerne udtrykte tilfredshed med udbyttet og ønsket om mere af den slags store fælles 
afklarende værdidebatter. Disse tilbagemeldinger blev anledningen til, at vi i udarbejdelsen af 
den nye virksomhedsplan besluttede, at vi afholder et årsmøde hvert år med mulighed for både 
at fremlægge husets prioriteringer for det kommende år og at få en debat imellem deltagerne 
om et oplagt tema. 
Med ekstra fokus i frivillighedsåret, kom frivilligheden også i mediernes søgelys. I samarbejde 
med TV2 Nord deltog vi i planlægning af indhold til 3 kortfilm, som blev vist i føljeton i 
september. Føljetonen tog afsæt i De Frivilliges Hus og i det at blive frivillig og finde sit 
frivilligjob. Ligeledes deltog vi i planlægning og var deltagende i et DR4 radioprogram optaget 
hos sociale foreninger i Nørresundby og omhandlende den særlige ved den frivillige indsats. 
Foruden de særlige arrangementer og aktivitet gennemførte som sædvanlig frivilligmarkedet i 
slutningen af august, samt afholdelse af kurser og konsulentbistand til foreningerne. 
Foruden de særlige arrangementer og aktivitet gennemførte vi som sædvanlig frivilligmarkedet i 
slutningen af august, samt afholdelse af kurser og konsulentbistand til foreningerne.   

 Netværk  

I 2011 blev det af huset faciliterede netværk af frivillige bisiddere til et egentligt borger-rettet 
tilbud om bisidderhjælp under navnet Bisiddernetværk Nordjylland. Vi fik således flyttet et 
netværk over i projektvuggen, og dette minder om det, der også var udviklingen for netværket 
Besøgstjenesten, der ligeledes udviklede virketrang i retning af en fælles indsats for 
synliggørelse via menneskekæden over Limfjordsbroen. Denne event gav netværket 
Besøgstjenesten i 2011 til Frivilligrådet i anledning af EU ś frivilligår og den nye nationale frivillig 
fredag den sidste fredag i september. Netværket Besøgstjenesten ville gerne forsøge sig med 
netværkstanken igen og begyndte at forberede nye fælles mødeaktiviteter for ældre 
organisationer med besøgstjeneste. De Frivilliges Hus var både ift. Bisidderne og 
Besøgstjenesten tovholder på disse processer og bidrog med praktisk hjælp og sparring 
undervejs. Selvhjælpsområdet blev inviteret til et forløb for midler, vi havde søgt og fået 
bevilliget fra uddannelsespuljen. Forløbet var efter samme koncept som foregående netværk, vi 
har kørt, hvor man først har en hel kursusdag med eksterne oplægsholdere og derefter kan 
deltage i fem aftner med et tretimers program sammensat af først et kort oplæg af en relevant 
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lokal oplægsholder og derefter en række netværksfremmende øvelser, som vi tilrettelægger og 
gennemfører med holdet. Selvhjælpsfolkene var en meget åben og veloplagt gruppe frivillige og 
ved afslutningen af de fem netværksaftener i juni måned blev det besluttet, at huset fremover 
skal stå for nogle arrangementer eller møder, der fra tid til anden kan samle selvhjælpsfolket i 
Aalborg. Dette blev tilrettelagt i løbet af efteråret, og der vil fremover være en årlig temadag for 
selvhjælpsområdet. Første gang i januar 2012. 

 Projektvugge 

Efter der har været lidt stille omkring projektvuggen i et par år, fik DFH i 2011 et stigende antal 
henvendelser fra borgere, der gerne vil starte nye initiativer op inden for det frivillige sociale 
område. Da det jo ikke er DFH’s opgave at starte nye tiltag, er denne ydelse meget afhængig af 
henvendelser udefra og af borger-initiativer. Vi har derfor søgt at reklamere for ydelsen i 
forskellige sammenhænge, og i 2011 kom der pludselig hul igennem - måske også pga. 
frivilligårets fokus - og vi har fået henvendelser om et frivilligkorps i forbindelse med Kofoeds 
Skole til at drive aktiviteter uden for åbningstiden, en besøgstjeneste for ældre grønlændere, 
opstart af Mødrehjælpen i Aalborg, et nyt værested for hjemløse, en multikulturel 
kvindeforening, Sinde Unge, selvhjælpsgruppe for voldsramte kvinder, Unge Tutor og Livline i 
Sorgen. 
Vi får i disse år også en henvendelser fra folk der gerne vil starte forskellige slags u-landshjælp 
op, men da det er uden for vores område, må vi efter lidt indledende rådgivning sende dem 
videre til de vejlednings- og støtteformer der findes for den slags initiativer. 

Find Hjælp 

Vi afholdt i januar et heldagskursus for foreninger med selvhjælp og nedsatte herefter en 
netværksgruppe for de af kursusdeltagerne, som var interesserede i dette. De mødtes 
efterfølgende fem gange og var en stor inspiration i arbejdet med at udvikle Find Hjælp som 
kerneydelse.  Et meget konkret og efterspurgt hjælpetilbud er netop muligheden for at komme i 
en selvhjælpsgruppe. Vi vidste fra 2010, hvad der fandtes, men har opgraderet denne viden ved 
at tilføje de nødvendige informationer om de eksisterende selvhjælpstilbuds træffetider, 
mødesteder m.m. Det har dels forbedret muligheden for at kunne bruge dem i vores daglige 
Find Hjælp praksis. Dels har det været endnu et led i at synliggøre området som sådan. Dette 
arbejde blev til en lille folder om Selvhjælp i Aalborg, som også blev lagt ind på hjemmesiden. 
Vi har, hvis der efterspørges en selvhjælpsgruppe inden for et område, hvor det ikke findes, 
kunnet henvise til Den Sociale Skadestue. 
Vi har arbejdet med at finde en ny og mere tidssvarende måde at kommunikere om selvhjælp 
på, og vi har arbejdet på at finde ud af, hvad vores borgersamtale er for en størrelse - om vi kan 
sige, der er en bestemt metode eller værdi i denne vejledning til et hjælpetilbud i foreningsregi. 
Denne afklaring af, hvad det er, den samtale kan, og hvad der afgrænser den, er en proces der 
fortsætter i 2012. 
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Statistikker  

Vi har forsøgt at tælle på tre af kerneydelserne, og tallet i listen under total skal forstås som 
"antal gange". Dette antal kan så dække over en række delaktiviteter, som samlet set er 
vurderet som "én henvendelse" eller "én gang" inklusiv evt. planlægning, forberedelse osv. 
 

Netværk mellem foreninger Total 

Afholdelse af kursus og temadag 14 

Erfaringsudveksling mellem foreninger 15 

Afholdelse af seminar eller konference 2 

Total 32 

  

Synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige 
og matchning mellem modtager og frivillig 

 

Henvendelser om frivilligt arbejde 171 

Hvervnings- og synliggørelsesaktiviteter 49 

Find hjælp (opdateringer) 36 

Total 256 

  

Foreningsservice (udlån af lokale eller anden service)  

Lokaleudlån 435 

Praktisk hjælp 58 

Konsulentsparring til foreninger 77 

Total 570 

 
 
Projekter og fokusområder i De Frivilliges Hus 

Regionscenter på Projekt Frivillig 

I 2010 blev DFH regionscenter for Projekt Frivillig, som er et tværministerielt initiativ, hvor alle 
unge på ungdomsuddannelserne ved at lave frivilligt arbejde i mindst 20 timer, får et diplom, 
der kan vedlægges eksamensbeviset. Forløbet med frivilligt arbejde skal ske i løbet af 
ungdomsuddannelsen og ligge uden for skoletiden. Det er essensen i dette nye initiativ, at når 
der skabes en sådan kontakt mellem unge på en ungdomsuddannelse og de frivillige foreninger, 
så vil det måske være spiren til et engagement og en interesse for at blive frivillig hos den unge. 
Dette vil på sigt kunne hjælpe foreningerne i opgaven med fremtidssikring af området og 
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selvfølgelig også være en oplagt løsning på et akut rekrutteringsbehov til mindre opgaver, som 
man står med i foreningerne. Det nye i projektet er bl.a., at vi skal dække et større geografisk 
område - hele regionen - hvoraf nogle ikke har et frivilligcenter eller lignende. Det er ligeledes 
nyt, at DFH kommer i kontakt med alle typer frivillige foreninger i regionen, også inden for 
idrætsområdet og kulturområdet. 
I 2011 er en stor del af indsatsen gået med at informere foreningerne om initiativet og inspirere 
dem til at deltage, således at der rent faktisk er frivilligt arbejde til de unge, der gerne vil. Vi har 
bl.a. ansat en studentermedhjælper i en periode til at hjælpe foreningerne på vej. Der ud over 
er der lavet fællestime-arrangementer med oplæg om frivilligt arbejde og foreningsmarkeder på 
gymnasier. Der har også været fokus på at få Projekt Frivillig ud i andre kommuner i Regionen. 

Landdistrikter 

Projektet Lad Dynamoerne Vise Vej, blev afsluttet i foråret. Projektet udmundede i et produkt, 
nemlig en værktøjskasse/et kursus, som vi kalder ” 5 former for rigdom i foreningen”.  
Værktøjskassen er en metodisk kortlægning af foreningens rigdom, hvorved man kan få klarlagt, 
hvor velhavende man er på de forskellige områder, og hvad man kan gøre i fremtiden for at øge 
sin rigdom samt forvalte den rigdom, der allerede findes, bedst muligt. Det er hensigtsmæssigt 
for en forening at få overblik over, hvilke ressourcer man er i besiddelse af, også på de mere 
”bløde” områder, for det betyder ofte langt mere, end man tror. Værktøjskassen blev afprøvet 
på en foreningsbestyrelse, rettet til efter deres evaluering og kritikpunkter og derefter 
gennemført sammen med teamet omkring landdistrikterne, så de herefter har et nyt tilbud som 
kan give ny inspiration til bestyrelser, der gerne vil udvikle på deres organisation.  
Der ud over har vi prioriteret foreningsservice med besøg hos og af foreninger, der virker i 
landdistriktet. Vi har søgt større indsigt i deres arbejdsområde og informeret om de muligheder, 
de har, for at gøre brug af vore ydelser. I landdistriktet er der mange foreninger, der ikke anser 
sig selv for sociale foreninger, men som i deres arbejde har påtaget sig vigtige sociale opgaver. 
Også disse foreninger tilbyder vi en service og en information omkring de forhold, hvor vi kan 
byde ind med konsulentbistand. 
Vi har været til stede med informationskampagner i forskellige lokalområder, og deltaget i 
aktuelle arrangementer i landdistrikterne. 

Integration 

Integrationsområdet har igennem en årrække haft et særligt fokus i DFH, og dette arbejde 
finansieres pt. af Trygfonden. Indsatsen inden for integrationsområdet har indtil nu ligget på to 
felter. Dels integration som en integreret del af husets kerneydelser, dvs. at foreningsservice 
også omfatter de etniske minoritetsforeninger og deres behov, at oplysninger om frivillige 
hjælpetilbud også når ud til borgere med anden etnisk baggrund, og at de også rekrutteres til 
det frivillige arbejde. Dels mindre delprojekter med konkrete aktiviteter igangsat af DFH. Vi har 
således haft et familie-mentor-projekt, hvor danske familier blev koblet med indvandrerfamilier. 
Der var en del opstartsproblemer pga. manglende tilslutning, men i 2011 kom der gang i 
familiematchene og familierne mødtes hos hinanden. Den manglende tilslutning har dog også 
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betydet at vi har valgt at lukke aktiviteten og ’overføre’ de familier, der ønskede det, til andre 
foreninger med lignende aktiviteter. 
Uafhængigt af dette har vi besluttet at nedlægge integrationsarbejdet som et selvstændigt 
projekt/fokusområde, således at dette arbejde fremover foregår som en integreret del af vores 
daglige arbejde. Vi skal derfor arbejde aktivt for integrationen i kerneydelserne, og vi vil fortsat 
registrere aktiviteter og måle/tælle på arbejdet for at sikre os, at det ikke bare forsvinder eller 
bliver glemt. 

International inspiration 

Årets praktikant fra Sociale Studier på Ålborg Universitet, var hos os i perioden medio 
september til medio december. Hun blev i den første uge sendt på en studietur til London 
sammen med andre frivillighusfolk fra hele landet for at hente inspiration til området. Vores 
hensigt med var, at vores praktikant skulle få hul på netop international inspiration. Hun skulle 
bruge en del af sin praktikperiode på at researche på dette felt. Efter en periode ændrede vi 
kurs fra international inspiration til it-baseret inspiration, fordi det viste sig at inspiration for os 
faktisk ikke var knyttet til et bestemt land, men meget mere handlede om mulighederne for at 
benytte it-teknologien i forbindelse med udøvelsen af frivilligt socialt arbejde. Erfaringerne fra 
London-studieturen var i øvrigt helt i tråd med denne ændring af fokus. Ved husets 
strategiseminar i november fremlagde praktikanten sine resultater og de mange nye muligheder 
ved brug af it, blev skrevet ind i den nye strategi for 2012-2013. 

Samarbejde med erhvervslivet 

DFH har i indsatsen for at finde alternative støttemuligheder til det frivillige sociale arbejde 
taget fat på arbejdet med CSR – Corporate Social Responsibility. CSR omhandler 
virksomhedernes sociale ansvar og herunder bl.a. deres støtte til samfundsaktiviteter, som 
lokalt bl.a. kan være foreninger og frivilligt arbejde. DFH har til en start valgt at arbejde med 
området på en konkret og nemt tilgængelig måde, idet vi har valgt at iværksætte projektet 
”Ønskebrønden”. Gennem dette projekt har foreninger kunnet komme med idéer og ønsker, 
som de gerne vil have realiseret i samarbejde med en virksomhed eller anden aktør. 
Efterfølgende har DFH forsøgt at finde og matche virksomheder til foreningerne og deres 
ønsker. 11 foreninger har meldt ind med ideer og ønsker og 10 er matchet med virksomheder, 
der har valgt at støtte foreningerne enten gennem et aftalt partnerskab eller med 
virksomhedens viden og kompetencer. Nogle har valgt at støtte gennem donationer.  
DFH arbejder videre med CSR og fortsætter projekt Ønskebrønden. Samtidig er det planlagt at 
skabe mere formidling omkring indsatsen, bl.a. på vores hjemmeside og ved synlighed overfor 
lokale virksomheder gennem materiale, virksomhedsnetværk, besøg m.m. Allerede matchede 
virksomheder tænkes inddraget i indsatsen. 
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Sektorbevidsthed 

DFH har igennem længere tid haft fokus på sektorbevidsthed, forstået som den frivillige verdens 
bevidsthed om egne ressourcer, kompetencer og metoder, eller sagt med andre ord: hvad er det 
særlige, som det frivillige kan? Samtidig er der i disse år et øget fokus på det frivillige og et 
stigende ønske om at løfte flere opgaver for velfærdsstaten. Vi har derfor valgt at iværksætte et 
projekt, hvor vi arbejder mere målrettet med dette, og hvor formålet bl.a. er at udvikle nye 
samarbejdsplatforme mellem det offentlig og det frivillige. Tanken er, at for at et sådant 
samarbejde kan blive til alles bedste, er det vigtigt, at begge parter ved, hvad deres 
værdigrundlag er, ved hvad det betyder i praksis, er bevidste om hvad de kan og hvor de står.  
Kort sagt, hvordan kan det frivillige indgå i samarbejde med det offentlige og bevare det, der er 
det særlige ved frivilligheden, så det ikke forsvinder i samarbejdet med en stor og dagsorden-
sættende aktør - som i øvrigt også bevilger pengene. 
Økonomien er fundet, og projektet har taget sin form i 2011, og i 2012 starter vi for alvor op 
med denne indsats. 
 
De Frivilliges Hus' samarbejdsrelationer 
 
DFH har naturligt en del oplagte samarbejdspartnere, hvor udveksling af erfaringer og gensidig 
inspirationen er essentiel og andre, hvor konkret anvendelse af hinandens kompetencer og 
serviceydelser finder sted. 

• DFH har en kontraktmæssig samarbejdsaftale med Aalborg Kommune, Forvaltningen for 
sundhed og bæredygtig udvikling. 

• Den daglige leder sidder i et Lokalnet Nordjylland, som er et ledernetværk med 
deltagelse fra lederne i Frivilligcentrene i region Nord.  

• En medarbejder er med i Frises frivilligcenterudvalg, der i samarbejde med 
landskonsulenten idéudvikler på frivilligcenterområdet på landsplan.  

• En medarbejder sidder i forbindelse med husets funktion som Regionscenter for Projekt 
Frivillig i en samarbejdsgruppe organiseret af Center For Frivilligt socialt arbejde i 
Odense, med deltagelse fra landets 5 øvrige regionscentre i projektet.  

• En medarbejder sidder i bestyrelsen i Den Sociale Skadestue, som repræsentant for DFH. 

• En medarbejder fungerer som sekretær for Frivilligrådet i Aalborg kommune. 

• DFH er med i Virksomhedsnetværk for socialt ansvar, Vinsa, som består af mere end 350 
erhvervsledere på top- og mellemniveau, personaleansvarlige og andre 
nøglemedarbejdere, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder i 
Nordjylland, der er interesseret i social ansvarlighed. 
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• DFH har et samarbejde med Aalborg Universitetet som praktiksted og har med 
mellemrum - og også i 2010 - en praktikant fra et universitet. Desuden samarbejder vi 
med konsulentsparring til iværksættere fra universitetet med interesse indenfor NGO 
området. 

• En medarbejder er med i det landsdækkende netværk KEM (Kapacitetsudvikling af 
etniske minoritetsforeninger) sammen med bl.a. Dansk Flygtningehjælp, DGI, DUF, 
Center for frivilligt Socialt Arbejde, Frivilligcenter Århus, Københavns Kommune og Århus 
Kommune. 

 
Administration og økonomi 
 
Gennem frivillighusenes paraplyorganisation, FRISE, har vi samarbejde til mange andre 
frivillighuse i Danmark. Vi tog på personaleekskursion til Frivilligcenter Aarhus og havde besøg 
af Herning Frivilligcenter.  
I Projekt Frivillig blev der oprettet en ledergruppe bestående af lederen af FRISE og lederne fra 
de 7 regionskontorer. Som regionskontor for projektet er lederen af DFH i Aalborg født medlem 
af ledergruppen. 
En udvidelse af parkeringsområdet med asfaltering af hele parkeringspladsen blev udført. Der 
blev etableret en ny konstruktion ved kloakanlægget, hvorved tidligere lugtscener blev 
elimineret. 
Årshjulet for bestyrelsens arbejde udvikles og gennemføres i forhold til de aktuelle udfordringer. 
I 2011 bl.a. med strategiseminar som optakt til personalets udarbejdelse af ny virksomhedsplan 
for årene 2012-13. Bestyrelsen varetager de overordnede forpligtelser i forhold til budget og 
regnskab samt forhandlinger i forhold til samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Driften er 
baseret på kommunale midler, statsmidler og egne indtægter gennem udlejning m.m. 
Det er vigtigt, at relatere De Frivilliges Hus til en adresse i bylivet. Med Reklamevimpel og 
bannere på huset øger vi bevidstheden om hjemsted og arbejdsfelt. 
 
Ved et årsskifte  
 
Vi har taget hul på et nyt 2012 med en voksende interesse for frivilligområdet. Vi fortsætter 
udviklingen af vores kursus-virksomhed i samarbejde med foreningerne og vi vil i foråret 
afholde årsmøde med informative og udviklingsmæssige perspektiver.  
Sideløbende kører vi flere projekter med hovedformålet at skabe netværk og samarbejdsfora 
indenfor og på tværs af forskellige sociale områder og i forhold til en samfundsmæssig 
inddragelse og ansvarliggørelse.  
 


