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Kære Medlemmer 

 

Nu er der kort tid til jul - ca. 2 dage - der er stille i sekretariatet, hvor alle er gået på juleferie, det 

nyder jeg - så er der ro til at snøre alle de løse ender.  

 

Den sidste dag inden juleferien, og den sidste dag inden sommerferien kommer der altid en 

henvendelse fra en borger, der har det svært - og hver gang lykkes det at finde dejlige frivillige, som 

er villige til at tage en ekstra lille opgave ind. I dag var den en dame på 84, som bare ikke kunne se 

sig igennem al den ensomhed, der kommer de næste juledage "skal jeg så bare sidde her, fra 

hjemmehjælpen har givet mig tøj på, til de kommer for at lægge mig i seng igen?". Før 

sommerferien var det en dame, som egentlig var glad, da hun havde fået en kørestol fra 

hjælpemiddelcentralen - den var bare punkteret efter ganske få dage, og hun havde udtrykkelig bedt 

om en med faste dæk, for hun kendte ingen, der kunne reparere den ( vi købte en kørestol med faste 

dæk til hende på et loppemarked for 20 kr.). Der har været en ældre mand i en kørestol - en veteran 

osv osv. Det er de dage på året, hvor der ikke er tid til at nøle - venter til i morgen, til nogen vågner, 

kommer hjem, er færdige med at købe ind … der er brug for handlig lige nu, og vi finder altid en 

frivillig, nogle gange flere, som gir en hånd. Det er fantastisk at vide, at når det virkelig brænder på 

for en borger, og de ved, vi er her, så giver det så meget mening, at vi kender jer. Tak fordi I altid 

træder til, fordi I er nærværende, har overskud, hjælper med alt muligt og har tid til en kop kaffe 

med en borger, der har behov. Glædelig Jul til alle jer. Tak for alt nærvær i det gamle år, og må I få 

et Godt NYT ÅR i 2023. 

 

Julen er hjerternes fest, og nogen må have en håndsrækning, for at det kan blive en fest - og i år har 

siden med julehjælp på hjemmesiden været set 1122 gange, så vi er ret sikre på at rigtig mange har 

fået lidt ekstra til jul.  

 

I det nye år glæder vi os til at møde jer alle igen og indtil da, ønsker vi jer alle  

 

God Jul og Godt Nytår 
 

Annoncer i 2023 

Der er endnu ikke faldet en aftale på plads om annoncering i 2023, den kommer først i januar. 

 

UDGIVELSER 

Der er kommet en del undersøgelser, rapporter og deling af viden.  

 

Kommunalt Årshjul. Et godt, nemt og overskueligt arbejdsredskab til bestyrelsen. At fremme sin 

sag, eller vide, hvornår man skal søge at påvirke en politiker, det er vigtigt for de fleste foreninger. 
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VIVE er kommet med Fællesskabsrapporten 2022 der undersøger livsvilkår og social eksklusion i 

Danmark. Den kommer rundt om mange emner - På kanten af fællessakbet - Tilfreds med livet - 

Netværk - Tillid til andre - og selvfølgelig en opsummering af Det viser Fællesskabsmålingen. 

 

Ålborg Universitetsforlag har udgivet en undersøgelse på området for Socialt udsatte 

"Rekruttering og fastholdelse af Frivillige i Civilsamfundsorganinstioner". Det er et større 

værk MATCH, som kommer godt rundt om emnet. Kvaliteten er høj og der er mange eksempler. 

Den ser blandt andet på hvilken forskning der ligger i øjeblikket at trække på, motiver og 

målgrupper, organisationens arbejdsmiljø, tilfredshed og vilje til at fortsætte, møde - modtagelse og 

matching med brugerne om forventningsafstemning. Der er kort sagt rigtig megen god viden om 

dette område. 

 

VI har naturligvis alle disse materialer og mange flere - f.eks. fra CFSAs publikationer og bøger 

med stor viden om Frivillighed. Kig ind i det nye år, og sæt dig med en kop kaffe og find det, der er 

interessant for dig og din forening - eller spørg os. 

 

bankerne 

Vi er i mange år kravlet under hegnet og har oprettet arbejdsgrupper og fået bankerne til at 

acceptere denne konstruktion - men det er definitivt slut nu, og de grupper, der er tilbage, kan 

forvente at blive afkrævet vedtægter og referater af generalforsamlingen, identifikation på 

bestyrelsesmedlemmerne og gebyrer for at have en bankkonto.  

 

Alle taler om at løsne grebet om foreningerne, og at man ønsker flere autonome (uorganiserede i 

modsætning til standard forening) grupper, men i praksis kan de dårligt overleve i den form. Vi 

hjælper og vejleder alle til at få lavet vedtægter, som passer til deres gruppes behov, så spørg os, 

hvis I skal den vej.  

 

Alle, der kan, forsøger at påvirke udviklingen til at slippe grebet en smule om foreningerne, derfor 

har finanstilsynet udgivet denne lille vejledning, som man kan tage med i banken for at bede om en 

lempeligere behandling. 

 

For at kunne komme i betragtning til lempeligere behandling, så skal man passe ind i følgende 7 

kendetegn. Og det er lettere at sige det med det samme - det er ikke - det "SKAL" de gøre, så 

banken er ikke forpligtet til at registrere din forening som en - Forening med begrænset risiko. Det 

er heller ikke præciseret, om man skal opfylde alle 7 kendetegn (punkt 5 kan blive svært for mange 

foreninger at opfylde), også det er en vejledning.  

 

1. Sådan får din forening det lettere i banken 
Vi hører ofte om foreninger som har udfordringer med at få skiftet kasserer, oprettet en konto eller andre 
forhold som skal klares i banken. 
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Foreningslivets forskellige organisationer har gennem længere tid forhandlet med bankernes 
brancheorganisation, Finanstilsynet, PET og andre myndigheder. 
 
Dette har resulteret i en Vejledning til virksomheder omfattet af hvidvaskloven fra Finanstilsynet. 
 
Denne vejledning beskriver to grupper af foreninger: 

1. Foreninger med begrænset risiko – med følgende syv kendetegn 

• Banken har betryggende kendskab til foreningen 

• Foreningen har en begrænset økonomi (indestående og bevægelser) 

• Foreningen er underlagt kontrol fra offentlig myndigheder i anden sammenhæng 

• Foreningen har et demokratisk formål og struktur 

• Foreningen er en landsorganisation eller er medlem af en landsorganisation 

• Foreningen er professionelt ledet 

• Foreningen har betryggende mekanismer for overførsler til og fra udlandet 

 

Kig ind og få det med på papir. 

 

FRA NEMID TIL MITID 

Vi har mødt de første foreninger, som er blevet bedt om at overgå fra NemId til MitID, blandt andet 

os selv. Hvis I kan nøjes med at én fra foreningen kan administrere e-boksen, så er det forholdsvis 

let, hvis flere skal kunne det, så er det lidt mere kompliceret. Jøren fra e-administrationen er ikke 

helt på toppen endnu, så vi laver aftaler med ham fra henvendelse til henvendelse, men kom 

endelig, hvis vi skal hjælpe jer igennem processen. Vær opmærksom på, at der i brevet, der kommer 

i e-post, er en tidfrist på overgangen. 

 

 

Pilotprojekt! 

Gør det let at samarbejde om opgaver med dine frivillige. I øjeblikket er der over 400 frivillige i Roskilde, 
(100 af dem ikke medlem af en forening i forvejen), som har taget den til sig, og vi tror ikke, det er 
tilfældigt. Vi vil også have sådan et frivillignetværk i Guldborgsund, så nu starter vi. 
De første 5 foreninger er kommet med - kunne det være noget for din forening at prøve af hele næste år, 
så tag kontakt til Birgitte tlf.: 51 28 12 05 
 

Kom Videre Mand  

Det er ikke som at gå til tandlægen at deltage på holdet i Kom Videre Mand, det er faktisk mest 

opløftende, berigende og udviklende. 

 

8 Mænd mødes i 8 Uger - om et fastsat tema hver gang - om livet, manderollen, forventningerne og 

der er tavshedspligt og lukkede døre. Her kan man dele sine synspunkter, hvis man vil. Nyt 

netværk, nye oplevelser, nye måder at tro og tænke på, og så kan man komme videre med sit liv, 

efter en lille tænkepause. 

 

På sidste var de yngste 23 og den ældste 78 - det giver spændende samtaler -  

 

Tid: 1. februar kl. 16 - 19:30 og 8 uger frem (vinterferie i uge 7)  

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/10044
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Sted: Frivilligcenteret, Banegårdspladsen 1A, Nykøbing F. 

Tilmelding: til tovholder Jan Riis, tlf.: 40 45 09 74 

 

 

Vi ses i det nye år. 

 

Med venlig hilsen 

Birgitte Zimling  

Centerleder 

Guldborgsund Frivilligcenter 

Tlf. 5128 1205  

www.fri-villig.dk  

Guldborgsund Frivilligcenter er en forening, som arbejder for at støtte, udvikle og synliggøre den 

frivillige sociale indsats i Guldborgsund. 

 

 
 

http://www.fri-villig.dk/

