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Ledelsesberetning for Udviklingsforeningen 2020
Omstillingsparathed
Covid19 kom til at præge aktiviteterne på EnergiCenter Voldparken i 2020. Vi måtte lukke ned
med det øvrige samfund og nytænke vores aktiviteter efter de skiftende restriktioner fra
sundhedsmyndighederne. Frivillige og ansatte måtte udvise stor omstillingsparathed, og det
lykkedes.
Politikerne i Borgerrepræsentationen forlængede EnergiCenter Voldparkens bevilling med fire år
og anerkendte vores rolle som brobygger, ramme for frivilligdrevne aktiviteter og vores
aktiviteter som Børnefestival, Feriecamp, folkekøkken og byhave, der skaber oplevelser,
fællesskab på tværs og øget tryghed i bydelen.
I 2020 fik Frivilligcentret en Frivilligstrategi. Den bygger på 8 års erfaring på EnergiCenter
Voldparken med rådgivning og involvering af frivillige. Til at skrive strategien blev frivillige fra
forskellige grene af frivillighed og lokalområdet inddraget. Frivilligstrategien sætter en tydelig
ramme omkring centrets aktiviteter i årene frem.
EnergiCenter Voldparkens ansatte og frivillige tilpassede aktiviteterne til corona-restriktionerne
og fik afholdt folkekøkken take away og picnic, to velbesøgte Feriecamps og Børnefestival med
foreningsdag og livemusik sammen med Lavuk Entertainment med 250 børn og voksne.
Det var glædeligt, at de faste foreningsaktiviteter for børn og unge kom godt i gang igen i
efteråret 2020 indtil nedlukningen i december.
I det følgende laver vi en gennemgang af Frivilligcentrets aktiviteter og fokuspunkter.
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Frivilligstrategi
Strategien stiller skarpt på formålet med frivillighed, og hvordan vi engagerer flere i frivilligt
arbejde, som skaber værdi for lokalområdet i foreninger i huset, lokalområdet, egne aktiviteter
og samarbejdspartnere. For at sikre et godt vidensgrundlag blev der nedsat en arbejdsgruppe
bestående af bestyrelsesmedlemmer og frivilligrepræsentanter fra aktiviteter på ECV og i
lokalområde. De er kommet med input til en strategi for Frivilligcentrets arbejde.
Strategien bygger videre på de erfaringer, som Frivilligcentret har gjort siden etableringen i 2012
med at skabe aktiviteter med frivillige, støtte frivillige i foreninger på ECV og være et
koordinerende led på ECV. Frivilligstrategien samler allerede igangværende aktiviteter
(Feriecamp, Børnefestival, folkekøkken, Flere ind i foreningsDanmark) og nye aktiviteter og
arbejder kvalificeret med frivillighed inden for fem spor: brobygning, børn og unge,
mangfoldighed og fællesskaber, samarbejder og kompetenceudvikling. Strategien har et klart
fokus på at involvere og skabe tydelige og attraktive rammer for deltagelse for forskellige typer
af frivillige sammen med en opsøgende indsats i lokalområdet og inddragelse af
samarbejdspartnere med henblik på at engagere flere i frivillige fællesskaber.
ECV i børnehøjde
Frivilligcentret har siden 2016 haft fokus på at skabe faste aktiviteter for børn og familier på
EnergiCenter Voldparken. Antallet af faste børneaktiviteter er steget. I 2016 kunne børn gå til
håndbold, spejder, cheerleading og fodbold. I 2020 tilbyder foreninger en bred vifte af tilbud
med håndbold, spejder, fodbold, cheerleading, dans, flere former for gymnastik og bevægelse,
heltetræning og parkour for aldersgrupper fra 4-18 år. Alle aktiviteterne rekrutterer lokalt, og
blander børn fra Tingbjerg, Husum og Brønshøj. Aktiviteterne er godt suppleret med Feriecamp
og Børnefestival, hvor foreningerne deltager aktivt.
Flere ind i foreningsDanmark
For at løfte indsatsen for børn og unge på ECV gennemfører Frivilligcentret i perioden 2019-2022
projektet Flere ind i foreningsDanmark med støtte fra Trygfonden. Afviklingen af projektet har
været påvirket af Coronarestriktionerne, men ikke sat på stand by.
Formålet med projektet er at målrette indsatsen for at flere børn og unge bliver en del af positive
forpligtende lokale fællesskaber bl.a. igennem foreningslivet. Projektet har i praksis fungeret som
en boostende løftestang for flere af de aktiviteter/indsatser, der har været sat i søen på ECV i
2020 og beskrevet nedenfor.
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Projektet tager udgangspunkt i en ”en til en”- tilgang, som skal styrke den enkelte forening i
arbejdet med børn og unge i lokalområdet. Projektet er et samarbejde med 5 udvalgte
foreninger på EnergiCenter Voldparken, som har aktiviteter for børn og unge på ECV. I
samarbejde med DGI Storkøbenhavn skræddersyes foreningsudviklingsforløb og workshops.
Coronarestriktionerne har dog gjort, at de planlagte fælles forløb og workshops ikke har kunnet
afholdes og er udskudt indtil det igen bliver muligt at mødes fysisk. De fem foreninger er: Street
Society, Krumspring, IF-stadion, DUI -leg og virke og Aktivitetsforeningen. Forløbene har fokus på
rekruttering og fastholdelse som hovedtema. Forløbene har også fokus på bestyrelsesarbejdet,
kommunikation og kompetenceudvikling af etniske piger.
Feriecamp
Frivilligcentret havde mulighed for at afholde Feriecamp i vinterferien og sommerferien. I begge
camps deltog 5-7 foreninger fra EnergiCenter Voldparken med aktiviteter, suppleret med gode
kreative indslag. Hver dag deltog mellem 150 og 180 børn i aktiviteterne. Frivilligcentret har med
succes involveret foreninger i huset, Husum for Alle, Ny start og andre lokale aktører i
planlægning og udførelsen.
Mad spillede selvfølgelig en vigtig rolle i Feriecamp, hvor der blev serveret morgenmad og
frokost fra Det Økologiske Folkekøkken sammen med frivillige og lommepengejobbere.
I sommerferien kom cirkusteltet til at spille en central rolle, som samlingssted og en god måde at
håndtere corona-restriktionerne på.
KUK KUK i kvarteret
Corona-restriktionerne betød, at Feriecamp blev aflyst i juleferien. Frivilligcentret har taget
initiativ til ”KUK KUK i kvarteret”-projektet, som i 2021 skal sprede glæde og øge kendskabet til
ECV helt frem til sommerferien eller indtil restriktionerne er hævet. Når beboerne er hjemsendte
og ikke må komme på ECV, så må ECV komme til dem på corona-afstand. Projektet udføres
sammen med Husum for Alle, Ressourcegården, Husum Bibliotek, Idrætsprojektet og Ny Start og
involvere ECV foreninger, Feriecampaktiviteter og lokale kunstnere.
Børnefestival
I august afholdt Frivilligcentret i samarbejde med Lavuk Entertainment, som er et tilbud for fysisk
og psykisk handicappede unge, Børnefestival med fokus på inklusion af udsatte grupper. Vejret
var godt, og grundig planlægning efter corona-restriktionerne gjorde det muligt for 250 børn og
voksne at få en dejlig dag, hvor foreninger, frivillige og musikere skabte de perfekte rammer for
en god dag i en svær corona-tid.
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Børnekatalog
For at markedsføre de mange aktiviteter for børn på EnergiCenter Voldparken designede
Frivilligcentret et katalog over børneaktiviteter på EnergiCenter Voldparken, som er blevet delt
ud på skoler, mødesteder rundt om i bydelen og ved events.
ECV - Det bedste som foreningsDanmark kan præstere
I januar 2020 fik EnergiCenter Voldparken besøg af Kultur- og Fritidsborgmester Franciska
Rosenkilde, som fik en rundvisning og en snak med bestyrelsen. Huset var fyldt med aktiviteter
og Franciska kvitterede med at sige at: ”ECV er et fantastisk sted og noget af det bedste som
foreningsDanmark kan præstere”. Vi kan ikke være mere enige.
Omstilling gav nye ideer
Den 16. marts blev Danmark lukket ned. Nedlukningerne og tilpasninger til restriktioner har
igennem året krævet meget af medarbejdernes, foreningernes og de frivilliges
omstillingsparathed. Foreninger måtte aflyse møder, turneringskampe og træning, og alt det
sjove ved at mødes forsvandt i en periode.
I april til maj gennemførte Frivilligcentret sammen med Det Økologiske Folkekøkken fem take
away-arrangementer og efterfølgende i forsommeren fem hyggelige picnic-arrangementer, hvor
frivillige stod for udlevering af mad og corona-sikkerhed.
I juni anskaffede ECV et cirkustelt, hvor der kunne afholdes Feriecamp, møder og hvor foreninger
og lokalområdet kunne mødes til mindre sammenkomster.
ECV´s planlagte program for Musik og Mad måtte aflyses, men i juni gennemførte Frivilligcentret,
Lavuk Entertainment og Husum for Alle en gårdkoncert på plænerne ved Kobbelvænget og i
Gadelandet.
Corona-hjælp til lokale institutioner og beboere
I perioden fra april til juni 2020 husede EnergiCenter Voldparken Husum Skoles mellemtrin, da
skolen manglede plads til alle elever, da de kom tilbage efter nedlukningen. Samarbejdet forløb
fortrinligt og begge parter var glade for samarbejdet. I september var salen på EnergiCenter
Voldparken endvidere corona-teststed.
#Sammenhverforsig og Coronahelte
Frivilligcentret deltog i den landsdækkende #sammenhverforsig kampagne Sammen hver for sig,
hvor digitale initiativer til hjælp og støtte for de mange, som blev isoleret. Frivilligcentret lavede
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en konkurrence om bydelens Corona-helt, som blev vundet af en ansat i Husum Vænge, som
arrangerede gårdkoncerter for de ældre.
Fireårig bevilling
EnergiCenter Voldparkens frivillige og ansatte leverede på trods af coronanedlukninger en
imponerende slutspurt op til budgetforhandlingerne i august 2020, som politikerne kvitterede
for med en fire-årig bevilling og en samling af driftskontrakterne. I august afholdt Kultur- og
Fritidsudvalget deres budgetmøde på EnergiCenter Voldparken. I den forbindelse fik
udvalgsmedlemmerne en rundvisning og en snak med bestyrelsen.
Strategisk samarbejdsaftale
I oktober 2020 besøgte daværende Overborgmester Frank Jensen EnergiCenter Voldparken og
mødte formændene for Fonden og Udviklingsforeningen. Overborgmesteren var glad for at se,
hvad EnergiCenter Voldparken gør for lokalområdet og interesserede sig for, hvad kommunen
kunne gøre for styrke samarbejdet med EnergiCenter Voldparken. Bestyrelsen bragte her på
banen, at en videreudvikling af EnergiCenter Voldparken kræver et styrket strategisk samarbejde
med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Besøget inspirerede medlem af Kultur- og Fritidsudvalget til
at rejse et medlemsforslag om at EnergiCenter Voldparken og Kultur- og Fritidsforvaltningen skal
indgå et strategisk samarbejde. En strategisk samarbejdsaftale og ny driftsaftale forventes
indgået i 2021.
EnergiCenter Voldparken med i Tryghedspartnerskabet
Frivilligcentret deltog i efteråret 2020 i udarbejdelsen af den nye Tryghedsplan for
Husum/Tingbjerg under Sikker By sekretariatet. EnergiCenter Voldparken har siden 2018 indgået
i et tættere samarbejde med aktørerne i Tryghedspartnerskabet for at skabe fælles løsninger på
tryghedsudfordringerne i området. Frivilligcentret har bl.a. fået midler til et kursus i
konflikthåndtering og et forløb, som skal skabe mere tryghed og sætte fokus på den gode adfærd
på EnergiCenter Voldparken. EnergiCenter Voldparken har siden lukningen af 18+centret i 2017
oplevet, at flere unge opholder sig på ude- og fællesarealer og ikke følger reglerne for ophold
eller aktivitet og som efterlader skrald, laver graffiti og lejlighedsvis hærværk.
Nye tiltag
Frivilligcentret har i forbindelse med nedlukningen af Folkekøkkenet taget kontakt med
Foodsharing, som er et projekt, der anvender overskudsmad fra lokale dagligvarebutikker og
hjælper udsatte med at få sund mad.
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I slutningen af 2020 fik Frivilligcentret og foreningen Idrætsfællesskabet midler fra
Socialstyrelsen til projektet Multikulturelt Idrætsfællesskab, som skal lave aktiviteter for ikkemotions-parate ældre fra lokalområdet. Projektet vil indtænke motion og socialt fællesskab med
andre aktiviteter på EnergiCenter Voldparken og tilbyde gå-fodbold, floorball og krolf.
Der skal i forbindelse med byudviklingsprojektet i Tingbjerg/Husum udarbejdes en
Idrætshelhedsplan for Tingbjerg, hvor Frivilligcentret agter at byde ind i forhold til sikre, at ECV
bliver indtænkt og at nye samarbejder omkring fælles aktiviteter og frivillighed kan knyttes over
volden.
Frivilligcentret går til filmen
Frivilligcentret har i 2020 anvendt film som en del af kommunikationen særligt henvendt til den
yngre målgruppe i forbindelse med Feriecamp.
ECV´s organisering
Bestyrelserne i Udviklingsforeningen og Fonden DSI har i efteråret af 2020 påbegyndt en dialog
om ECV´s fremtidige organisering med det formål at se på en forenkling af organiseringen og
mulighederne for videreudvikling af ECV. ECV får i 2021 en ny driftsaftale med Kultur- og
Fritidsforvaltningen om drift af haller, foreningshus og frivilligcenter og en strategisk
samarbejdsaftale med Kultur- og Fritidsforvaltningen om den fremtidige udvikling.
Finansiering
Det er lykkedes Frivilligcentret i 2020 at øge indtægterne med 140.000 kr. til afholdelse af
Feriecamp, og i samarbejde med Lavuk Entertainment fundraise ca. 100.000 kr. til Børnefestival.
Frivilligcentret modtog 1. mio. kr. fra Københavns Kommune og 350.000 kr. fra Socialstyrelsen til
drift af Frivilligcentret. Frivilligcentret modtog 300.000 kr. til projektet Flere ind i
foreningsDanmark. Endvidere fik Frivilligcentret 17.000 kr. til kompetenceudvikling af
medarbejdere fra Tryghedspartnerskabet.
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