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Repræsentantskabsmøde - Årsberetning for 2020 

  

2020 har været et ualmindeligt år. 
 
Vi kom godt fra start – men så kom Corona på besøg. Og det var ikke en gæst som kunne nøjes med 
en kop kaffe og så gå igen. 
 
Nej Corona indlogerede sig på 1. klasse og forlangte vi forandrede vores hverdag fuldstændig. 
 
Butikker lukkede ned, vi hostede i ærmerne og holdt afstand. Håndsprit blev hamstret i store 
mængder – og vi måtte heller ikke forsamles som vi gerne ville, 
Medarbejdere skulle arbejde hjemmefra eller blev hjemsendt - men dog til at leve med. 
For snart blev det sommer, og så blev det bedre. 
 
Men Corona blev, og forlangte endnu mere da vi kom hjem fra sommerferie. 
 
Lige så stille blev vores frihed indskrænket mere og mere – Corona bestemte hvornår vi skulle købe 
ind, hvor vi skulle arbejde, hvem vi måtte se – både familie og venner – og hårdlængden blev 
længere og længere. 
 
 
Og selv om hverken hjemmearbejde, videomøder, håndsprit eller fællessang indgik i de oprindelige 
planer, så blev mange af vores aktiviteter alligevel gennemført præcis, som de var blevet planlagt: 
 

• Vi har fejret Frivilligcenterets 25års jubilæum 

• Vi har forhandlet en ny samarbejdsaftale på plads med RKSK. 

• Vi har afholdt 13 kompetencegivende kurser med i alt 189 deltagere. 

• Vi har afholdt 12 møder/foredrag m.v. med i alt 168 deltagere. 

• Vi ser et stigende besøgstal på både vores facebookside og vores hjemmeside. 

• I de skrevne medier har der været bragt 10 forskellige, positive historier om FrivilligVest og 
vi er i alt blevet omtalt 69 gange.  

 
 
 
 
Internt i Huset skete der også en del i 2020: 
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• Vores tidligere leder Susanne Rystok opsagde sin stilling og rejste fra os i slutningen af april 
efter godt 2 års ansættelse og vi måtte i gang med at finde en ny leder. 
Det blev som bekendt én fra bestyrelsen der søgte og fik stillingen – og Carsten Skov fik 
pludselig en anden kasket på og skulle være med til at sætte kurs og udvikle FrivilligVest til 
gavn for de frivillige. 
 

• Et bestyrelsesmedlem og formanden trådte tilbage i november, hvilket gjorde at de 2 
suppleanter blev medlem af bestyrelsen, og der blev valgt ny formand. 

 

• Og vi måtte, som konsekvens af et stærkt reduceret kommunalt tilskud afskedige en 
medarbejder. 

 
Covid-19 situationen og det tilhørende forsamlingsforbud åbnede dog for nogle nye muligheder og 
tiltag, som bl.a. har resulteret i: 

• Vores ansatte kan nu arbejde hjemmefra og det fungerer fint. 

• Vores hjemmeside er blevet lavet fuldstændig om og indeholder nu langt mere information 
end før. 

• Vi er blevet dygtige til at afholde videomøder, hvilket sparer megen tid på landevejen 

• Vi har hjulpet med at rekruttere en masse statister og frivillige hjælpere til krimien ”Hvide 
Sande”, som blev optaget rundt omkring i lokalområdet i løbet af sommeren og efteråret. 

• Vi har afholdt stiftende generalforsamlinger online for 2 helt nye foreninger, som ikke kunne 
samles fysisk: 

o ”Outdoor-gruppen Vestjylland” som er et netværk for folk, der gerne vil ud i naturen. 
o ”Veteraner Ved Fjorden”, som er et netværk for krigsveteraner og deres pårørende.  

• Og endelig har vi hjulpet med fundraising til et socialt hjælpeprojekt, der kort fortalt handler 
om at levere mad til de allersvageste borgere her i kommunen, nemlig de cirka 120 
hjemløse og misbrugere, der lever på gaden i især Skjern, Finderup, Videbæk og Ringkøbing. 

 
 
På trods af de udfordringer vi har været igennem i 2020, synes vi dog vi har trimmet og tilrettet 
mange ting, så vi er godt rustet til 2021.  
 
På baggrund af Økonomiudvalget har bedt deres administration om at foretage en kortlægning af 
udgifter, indsatser og roller på frivilligområdet, har der her i starten af 2021 været afholdt 
debatmøde omkring omorganisering af Frivilligområdet i kommunen. 
 
Endelig afgørelse vil blive truffet inden sommerferien, og det vil sandsynligvis også påvirke 
FrivilligVest. 
 
Corona er ikke flyttet ud endnu – vi gør hvad vi kan for at det snart sker. 
 
 
Nu er jeg så igennem min beretning, og jeg vil slutte af med at sige tak til 
Carsten for det gode og konstruktive samarbejde ved bestyrelsesmøderne og i dagligdagen. 
Tak til medarbejderne for den indsats I har ydet, og den gå på mod I har taget de nye opgaver og 
udfordringer på. 
Tak til mine bestyrelseskollegaer for den gode og åbne dialog vi har på bestyrelsesmøderne.  


