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Beboerne gør klar til at modtage endnu en skulptur.

FRIVILLIGT ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET
Hensigten med at beskrive det frivillige arbejde er at synliggøre og anerkende 
værdien af den indsats, som udføres af alle frivillige, og som gør Hyldespjældet 
til et ganske særligt sted at bo.

Hensigten er bl.a. at medvirke til:
 • at synliggøre og anerkende værdien af frivilligt arbejde 
 • at synliggøre muligheder
 • at skabe overblik over udvalg, beboeraktiviteter m.m. 
 •  at gøre det attraktivt og let at deltage i udvalg og beboer aktiviteter

Det frivillige arbejde har stor betydning for vores sociale liv og er med til at dan
ne fællesskaber og netværk og medvirker til, at vi mødes og oplever, at vi gør 
noget godt og tager hånd om vores liv. For at endnu flere får lyst til at deltage i 
frivillige aktiviteter, er det vigtigt at ”der er højt til loftet”, og at der er opbakning 
til forslag og ideer. Frivilligt arbejde er ”et must”, uden frivillige vil Hyldespjældet 
ikke leve op til visionen om at være mere end bare et sted at bo.
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VISION: Hyldespjældet skal fortsat være mere end bare et sted at bo.

Det frivillige arbejde er med til at skabe:
 • sociale netværk og venskaber
 • bedre bomiljø
 • medejerskab og ansvar for boligområdet 

DEFINITION AF FRIVILLIGT ARBEJDE
Ved frivilligt arbejde i Hyldespjældet forstår vi, den indsats, som: 
 • vi udfører for fællesskabet
 • rækker ud over ens eget behov
 • er ulønnet 
 • er drevet af lyst og interesser
 • giver mening og gør en forskel 

ORGANISERINGEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE
Den beboervalgte frivillige
På beboermødet nedsætter vi udvalg og vælger medlemmer til de forskellige 
udvalg, funktioner og afdelingsbestyrelsen. I Hyldespjældet har vi flg. faste ud
valg (Udvalgenes funktion og kompetence er beskrevet i et kommissorium). 
Herunder beskrives udvalgenes hovedansvar og kompetencer:

•  Afdelingsbestyrelsen, AB (Drift, vedligeholdelse, renovering og fornyelse,  
økonomi, budget og regnskab, beboerværksteder) 

•  Det Grønne Miljøudvalg, GMU(Affald, ressourceforbrug og grønne beboer
aktiviteter)

•   Udearealudvalget, UAU (Pleje og anvendelse af fællesarealer, plejeplan og 
hegnsregler)

•  Cafestyregruppen (Cafedrift, beboeraktiviteter og udlejning af beboerhus)
•  Motionsudvalget (Brugen og driften af motionsrummet)
•  Skulpturudvalget (Arrangere skulpturudstillinger, søge ekstern økonomi, 

vedligeholde hjemmesiden)
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•  Legepladsudvalget (Vedligeholde og forny legepladser)
•  Husdyrudvalget (Registrere husdyr og varetage overholdelse af husdyr

reglerne)
•  De beboervalgte revisorer (Revidere cafeens, udlejningens og afdelingsbe

styrelsens rådighedsbeløb)
•  Hyldepostens redaktion (Sikre at Hyldeposten udkommer 6 gange årligt)
•  Salatfadet (Vælger selv sin bestyrelse og varetager fordeling af beboer

haverne)

Desuden er der udvalg nedsat af afdelingsbestyrelsen:
•  Byggeudvalget (Varetage samarbejdet med BYG/BOVEST og de tekniske 

Rådgivere om helhedsplanen)
•  Nyindflytterudvalget (Tage godt imod nyindflyttere)
•  Hyldenet (Vedligeholde og forny hjemmesiden)

AD hocudvalg: Til særlige og afgrænsede opgaver kan nedsættes midlertidige 
udvalg. Eksempel: Et køkkenudvalg, da vi begyndte køkkenudskiftningen. Tårn
gruppen som arbejder med at realisere tårnet i samarbejde med Galgebakken.

Frivillige ved faste beboeraktiviteter
Desuden er der frivillige beboere, som har valgt at melde sig til at passe en akti
vitet, som styres af et af de faste udvalg.

Det drejer som om flg. aktiviteter:
• Klunsergården (GMU)
• Hyldecafeen (Cafestyregruppen)
• Tøj og bogcafeen (AB)
•  Motions og bordtennisrummet 

(Motionsudvalget)
• Auto og cykelværkstedet (AB)
• Domen (GMU)
• Keramikværkstedet (AB)

• Træværkstedet (AB)
• Loppemarked (AB)
• Banko (Cafestyregruppen)
• Lammelauget (GMU)
•  De fælles dyrehold (høns, kaniner, 

fugle) (GMU)
•  Udlånere af kopimaskine, bore

maskine m.m. (AB)
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Beboerne samles til fællesspisning  til Sankt Hans aften.

Børnene planter græskarfrø til den kommende græskarfest.
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Frivillige ved beboertraditioner
Frivillige beboere, som påtager sig en afgrænset opgave ved et enkeltstående 
arrangement, som er igangsat og styres af et af de faste udvalg.

Det drejer sig om f.eks. om flg. aktiviteter:
•  Cafepasser ved fastelavns og julearrangementer (Cafestyregruppen)
•  Barpasser ved aktivfesten og andre musik og festarrangementer (Cafestyre

gruppen)
•  Andre frivillige

Det er også muligt for udefrakommende at lave frivilligt arbejde i Hyldespjæl
det (f.eks. fraflyttede beboere, studerende eller landsorganisationer som Ung
dommens Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp). 

Det drejer sig pt. om flg.:
• Piratjollen (AB) Værested for psykisk syge beboere
• Sputnik (AB) Rådgivning og samvær for psykisk syge og deres pårørende

Årets passer kåres i Hyldecafeen.



7

IDEER TIL AT UDVIKLE DET FRIVILLIGE ARBEJDE

•  Hvem skal jeg henvende mig til, hvis jeg har en ide til et projekt? Henven
delse til afdelingsbestyrelsen eller et af de andre faste udvalg, som gerne 
hjælper med at komme fra ide til handling.

•  Hvordan får jeg et lokale stillet til rådighed? 
  Det er beboermødet, som bestemmer over fordelingen og anvendelsen af 

lokalerne.

• Hvordan kan jeg søge penge til nye aktiviteter? 
  Hvert år i september behandles afdelingens budget, hvor der afsættes pen

ge til beboeraktiviteter. Forslag med beskrivelse af aktivitet og evt. økonomi 
indsendes til afdelingsbestyrelsen 14 dage før beboermødet.

Tak og anerkendelser til de frivillige:
•  Mulighed for at deltage i uddannelse, kurser, konferencer i f.eks. BOVEST og 

BL (Boligselskabernes Landsforening)
•  Nytårskur, hvor alle medlemmer af faste udvalg inviteres til en kulturel ople

velse og efterfølgende middag  (drikkevarer betales selv)
•  Aktivfest, hvor alle frivillige inviteres til en fest med middag og musik en 

gang om året
•  Spisebillet, cafepasserne får en gratis spisebillet for at tage en vagt i cafeen
•  Årets cafepasser, hvert år til julemiddagen honoreres de tre passere, som har 

taget flest vagter, med en julekurv
•  Hyldeprisen, gives ved særlige lejligheder til en beboer, eller grupper, som 

har ydet en særlig betydningsfuld indsats for fælles skabet 

Vedtaget på beboermødet den 5. oktober 2013.



Klunsergruppen modtager årets hyldepris for sin indsats gennem 20 år


