
                                                                                                                                    

         

Deltagernes idéer og kommentarer ved generalforsamling 2021 i Frivilligcenter 
Skive 
 
Ved generalforsamlingen havde deltagerne mulighed for at sætte post-its under de to overskrifter:  ’Det fungerer 
godt, at Frivilligcenteret… (bliv ved med det)’ og ’Det ville være dejligt, hvis Frivilligcenteret… (idéer)’. 

 

 
 

Det fungerer godt, at Frivilligcenteret… 
 

• Holder kvartalsvise frivilligtræf – mange gode drøftelser, info og erfaringsudveksling 

 

• I henviser frivillige til Mødestedet – det har vi glæde af 😊 

 

• Fine rammer omkring ’Kom Videre mand’ 

 

• Tak til Lene for godt samarbejde 

 
 

Det ville være dejligt, hvis Frivilligcenteret… 
Kommentarer fra Frivilligcenteret står med grønt… 
 

• Vi vil gerne låne jeres faciliteter til uddannelsesweekend (KOMsammen Skive) 

 

Det er I – og alle andre frivillige sociale foreninger – meget velkomne til! 

På vores hjemmeside er der links til steder, hvor man kan booke lokaler, bl.a. på Møllegården: 

https://frivilligcenterskive.dk/forening/modesteder-og-lokalebooking. 

 

 

• Fælles arrangementer for frivillige 

 

Det vil vi love jer! Vi arrangerer løbende frivilligtræf, kurser og andre arrangementer. I kan altid følge med i 

https://frivilligcenterskive.dk/forening/modesteder-og-lokalebooking


                                                                                                                                    

         

arrangementer på forsiden af vores hjemmeside (kommende begivenheder i højre side): 

https://frivilligcenterskive.dk/  

I er i øvrigt altid meget velkomne til at kontakte os, hvis I har gode idéer til arrangementer.  

 

Idéer til kurser og temadage: 

• Vores samarbejde blev udbygget ved temadag om kommunikation for frivillige (Mødestedet) 

• Kursus med fokus på unge (unge-rekruttering, andre redskaber for unge projektledere) 

• Ville stå for flere kurser fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CSFA Odense) – fx bisidder 

 

Gode idéer til kurser/temadage! Dem tager vi med i planlægningen af kurser og temadage for foråret 2022 

(efterårets to kurser er allerede planlagt: Alternativ fundraising – og lær at lave videoer med mobil). Vi får 

som udgangspunkt 2 gratis kurser om året fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.  

Vi er desuden i dialog med Frivilligcenter Mors om at dele kurser til vores frivillige. På den måde vil vi begge 

steder kunne tilbyde vores frivillige flere kurser. 

 

 

• Gør brug af Skives flotte omgivelser 

 

JA – vi har fx haft glæde af at bruge Skives fine natur til selvhjælpsgrupper (gå-grupper) under corona-

nedlukningen her i foråret. Det har været en god oplevelse! Og noget vi gerne vil bære med ind i fremtiden. 

 

 

• Peerstøtte-projekt for tidligere misbrugere 

 

Hiv fat i mig, og lad os mødes og drøfte, hvordan vi afklarer om der er behov for et sådant tilbud og 

muligheder for at rejse midler! 

 

 

• Kompetencekatalog af medarbejdere ved Frivilligcenteret – så vi ved hvem og hvad vi kan bruge jer til 

 

En god og enkel idé, som vi med det samme vil gennemføre: Der står lidt på vores hjemmeside, men det kan 

blive meget skarpere. 

https://frivilligcenterskive.dk/

