Ledelsesberetning for Udviklingsforeningen 2019
”Det glæder mig meget, det er lykkedes for os at finde penge til at fortsætte den vigtige indsats,
Frivilligcenteret foretager med at hjælpe folk med at gøre en forskel i deres lokalområde. Det er
afgørende for København, at vi har et stærkt civilsamfund og får gjort så mange som muligt
aktive i det, og her spiller et sted som Frivilligcenteret en vigtig rolle”.
Sådan udtalte Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde efter afklaringen på
Frivilligcentrets fremtid i efteråret 2019. Frivilligcentrets fremtid var usikker i et par uger inden
bevillingen på Københavns Kommunes budget 2020 faldt endelig på plads. Vi fik støtte fra mange
sider i den periode og Brønshøj-Husum Lokaludvalg gjorde en indsats for at rejse sagen politisk.

Står stærkt lokalt
Opbakningen til Frivilligcentret i efteråret 2019 kom fra lokalområdet, og det viser, at EnergiCenter
Voldparken er stærkt forankret og mange foreninger og frivillige føler ejerskab til EnergiCenter
Voldparken. Det skyldes ikke mindst Frivilligcentrets store berøringsflade med mange foreninger,
frivillige og samarbejdspartnere i lokalområdet og koordinerende funktion for aktiviteterne på
EnergiCenter Voldparken og brobygningen til lokalområdet.

Åbenhed og mangfoldighed
Et vigtigt fokuspunkt for bestyrelsen i 2019 har været, at foreninger og aktiviteter bidrager til
fællesskabet på EnergiCenter Voldparken. Frivilligcentret har gennemført et servicetjek på
Folkekøkken som fællesskabende aktivitet. Et konkret resultat blev udarbejdelsen af et
frivilligkodeks, som vi i 2020 bliver til en frivilligstrategi, der skal styrke åbenhed og mangfoldighed
i ECVs aktiviteter og styrke fællesskab og ejerskab.

Flere aktiviteter for børn og unge
Der er fortsat mange børn og unge i området, som ikke har en fast tilknytning til EnergiCenter
Voldparken og foreningerne i huset. For at styrke brobygningsindsatsen og få flere børn og unge
ind i foreningslivet, søgte Frivilligcentret i foråret 2019 Trygfondens Fællesskabspulje til projektet
”Flere med i foreningsDanmark”. Projektet skal få flere børn og unge med i foreningsaktiviteter og
gå i dialog med ECV´s mange etniske foreninger om at tage del i fællesskabet. I juli måned fik vi
tilsagn om støtte på 300.000 kr. i tre år. Til at udføre projektet er ansat en projektmedarbejder.
Som ”Kick Off” holdt vi i september 2019 Børnedag med over 200 børn og forældre og 7
foreninger. Foreningerne der deltog har åbne aktiviteter for børn på ECV og rekrutterer fra
lokalområdet. Fra maj til september deltog 10 børnefamilier i aktiviteten ”Dyrk byhaven”.

Som led i professionalisering af ECV´s booking og foreningskontakt, har vi fået overblik over hvilke
foreninger, som tilbyder aktiviteter for børn og unge. Derfor følte Frivilligcentret sig parat til at
søge om værtskabet for Feriecamp i 2020. Samtidig med at fem foreninger søgte om socialt
partnerskab med Københavns Kommune kommer Frivilligcentret til at spille en central
koordinerende rolle for aktiviteterne på ECV og brobygningen til lokalområdet.

Unge i job
Vi har styrket samarbejdet med de boligsociale projekter Husum for Alle og Tingberg Forum. I den
forbindelse blev der igangsat et succesfuldt samarbejde omkring ”lommepengejobbere”, som er
lokale unge, som introduceres til fritidsjob med støtte fra Socialforvaltningen. De har hjulpet i
folkekøkken og i byhaven og er blevet introduceret til ECV og frivillighed.

Dyrk Naturbyhaven
Byhaven er omdøbt til Naturbyhaven og indgår nu i et samarbejde med Brønshøj-Husum
Lokaludvalg omkring projektet Naturbyen. ECV startede i foråret 2019 et havekursus, hvor 10
familier fik et ti ugers kursus i at dyrke byhaven og slutteligt deltog i madkursus, hvor de dyrkede
grønsager blev tilberedt med hjælp fra det Økologiske Folkekøkken. ECV indgik i maj 2019
samarbejdsaftale med Brønshøj-Husum Lokaludvalg om udvikling af Naturbyen. Aftalen
indeholder en række konkrete aktiviteter herunder Naturbyfestival, som blev afholdt 12. maj.

Mad og Musik
Frivilligcentret og Fonden fortsatte i 2019 intimkoncerterne i Pop Up caféen i samarbejde med
Lavuk Entertainment, som er et projekt for fysisk og psykisk handicappede. Ud fra konceptet Mad
og Musik afholdt vi en koncert i Pop Up caféen og to i fysiklokalet. I december spillede Mathilde
Falch og Signe Svendsen for 80 betalende gæster.

ECV - en fantastisk historie
Frivilligcentret har sat fokus på at fortælle den fantastiske historie om realiseringen af de frivilliges
vision om at omdanne Voldparkens nedlagte skole til et idræts- og mødested. I dag er hus, haller
og have fyldt med aktiviteter. EnergiCenter Voldparken får ofte besøg udefra af frivillige,
kommuner og organisationer, som vil inspireres af den måde, som vi gør tingene på med drift af
kommunale kerneopgaver, frivillighed og socialøkonomi. Interessen er stor for Det Økologisk
Folkekøkken, Aktivitetsforeningen og måden områdets etniske minoriteter bruger huset.

Fortsættelse følger…
I 2020 skal både huslejeaftale for foreningshuset, aftalerne om haldrift og aftalen om
Frivilligcentret til politiske forhandling. De to bestyrelser arbejder aktivt for at bevare synenergien
mellem driften af hallerne, foreningshus og frivilligcenter bl.a. igennem et styrket politisk
samarbejde Brønshøj-Husum Lokaludvalg, som er visionsejer for EnergiCenter Voldparken.

En stærk spiller i byudviklingen
Frivilligcentret har i 2019 styrket den opsøgende indsats i lokalområdet. Men vi er også blevet
mere bevidste om den rolle, som vi spiller i lokalområdet. I maj fik vi besøg af Jonas Bjørn Jensen,
som er medlem af Kulturudvalget og politisk ordfører for Socialdemokratiet i
Borgerrepræsentationen. I den forbindelse udtalte Jonas Bjørn Jensen:
”.. EnergiCenter Voldparken bliver også et vigtigt element i det nye udviklingsprojekt i
Bystævneparken, som også skal åbne op til Tingbjerg og gøre området attraktivt at bo i”.
At ECV er et naturligt samlingspunkt i området blev også understreget af, at Kulturarvsstyrelsens
afholdt workcamp i forbindelse med lanceringen af regeringens ghettoplan med det formål at
skabe mere kultur i udsatte boligområder. Næstformand i Udviklingsforeningen Mads Kolte-Olsen
bød velkommen og daværende Kulturminister Mette Bock holdt åbningstalen.
Flere folkeoplysende foreninger
Flere foreninger på EnergiCenter Voldparken er blevet folkeoplysende foreninger i 2019. Det er
sket i forbindelse med det nye system for tildeling af tider i idrætsfaciliteterne i Københavns
Kommune. Frivilligcentret har støtte flere foreninger i arbejdet og hjulpet foreningerne med
ansøgningen til kommunen.
En del af de fælles løsninger

Frivilligcentret har i efteråret 2019 styrket samarbejdet med Husum for Alle, Tingbjerg Forum og
Tingbjerg Kulturhus. Alle parter arbejder for at flere børn og styrke den brobyggende indsats
mellem foreninger og områdets børn og unge, hvor feriecamp og styrket foreningskontakt er
vigtige elementer.
ECV har i 2019 været stærkt påvirket af lukningen af 18+centret med hærværk, affald og utryghed
til følge. I den forbindelse har ECV styrket samarbejdet med lokalpolitiet, SSP,
tryghedspartnerskabet og de lokale opsøgende gadeplansindsatser. Der er fortsat udfordringer,
men der arbejdes på fælles løsninger med SSP og Tryghedspartnerskabet.

