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Nyhedsmail for det frivillige sociale område i Rebild kommune,
om bl.a. Frivilligprisen 2020 og Årsmødet i marts
23. januar 2020

Kære frivillige, frivilligorganisationer og frivilliggrupper
Januar 2020 er over halvvejs, men det kan vist lige gå an at ønske jer alle et godt nytår!
Frivilligrådet er trukket i arbejdstøjet, og rådets første opgave er at planlægge tildeling af
Frivilligprisen og det kommende årsmøde.

Hvem skal have Rebild Kommunes sociale Frivilligpris 2020?
Frivilligrådet uddeler den sociale Frivilligpris til en person, forening eller gruppe, der har
ydet en ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale område. Prisen består af
blomster, et diplom og kunst fra en lokal kunstner.
Vi opfordrer alle borgere, foreninger eller grupper til at indstille kandidater til prisen. Send
jeres forslag med begrundelse til cskf@rebild.dk eller til Sundhedscentret, Mastruplundvej
2L, 9530 Støvring, mrk. Frivilligprisen
Vi skal have jeres forslag senest den 2. marts. Husk navn, tlf. og gerne mailadresse på
kandidater og forslagsstillere.
Prisen vil blive overrakt på Frivilligrådets årsmøde mandag den 30. marts kl. 17-21 i
Skørping Idrætscenter. Kandidater og forslagsstillere vil alle blive inviteret.
Vi vedhæfter plakaten vedr. Frivilligprisen, som I gerne må dele ud, sende rundt og hænge
op på relevante steder.

Sæt kryds i kalenderen for Frivilligrådets årsmøde mandag den 30. marts
Frivilligrådet afholder mandag den 30. marts fra kl. 17-21 sit årsmøde i Skørping
Idrætscenters cafeteria, hvor der bl.a. skal vælges nye medlemmer.
Rådet har nu travlt med at finde foredragsholder, underholdning, traktementet til
fællesspisningen – men alt det vil I høre nærmere om, når I i marts får den endelige
invitation med besked om program og tilmelding.
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Tilskud på vej
I løbet af januar får dem, der har ansøgt om §18-midler for 2020, overført det bevilgede
tilskud til deres konto.
Erfaringen har lært os, at der kan være problemer med overførslen, hvis man ikke har
opdateret sin forenings oplysninger på CVR-registret. Husk nu at checke det!
Her er linket: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Aendre_frivillig_forening
Husk: Til nye indsatser eller nye projekter kan man året rundt indsende en velbegrundet
ansøgning om udviklingsmidler til cskf@rebild.dk, mrk. Frivilligrådet.

Frivilligcenter Rebild – også på vej!
Frivilligrådet bakker enstemmigt op om etablering af et frivilligcenter i Rebild kommune.
Rådet mener, at det er en enestående mulighed for et løft af det frivillige arbejde i vores
kommune. Et frivilligcenter kan hjælpe de frivillige, styrke samarbejdet på tværs og sætte
frivillighed på dagsordenen – også i erhvervslivet og hos politikerne!
Frivilligrådet opfordrer derfor alle til at deltage i den stiftende generalforsamling for
foreningen Frivilligcenter Rebild onsdag den 18. marts kl. 19. Oplysninger om mødested
m.v. får I senere fra projektleder Christina Dige Rejkjær, eller hold øje med pressen og via
Frivilligcenter Rebilds facebookside https://www.facebook.com/FrivilligcenterRebild/.

Tak for denne gang fra Sietske!
Jeg tillader mig at slutte med en personlig tak til jer alle sammen for et altid godt og
tillidsfuldt samarbejde. Det har givet mange gode minder, som jeg kan tage med mig, når
jeg pr. 1. februar går på efterløn.
Indtil der ansættes en ny frivilligkoordinator, så må I gerne henvende jer til funktionsleder
for sundhedsfremme og forebyggelse Janne Møller Olesen, tlf. 9988 9214, mail:
jkmn@rebild.dk. I kender Janne i forvejen fra såvel årsmøde som Frivillig Fredag.
Venlig hilsen og god vind!
Sietske Vlieger Møller
Frivilligkoordinator
Tlf.: 99889415
Mobil: 41147900
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