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Referat af Frivilligrådsmøde d. 20. januar 2021 kl. 10-12. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Nyt fra sundhedscentret, fra formanden 
og fra rådets medlemmer 

Nyt fra formanden:  

Frivilligcentret har fået rigtig gode lokaler i 
Business Park Nord og overtager dem den 1. 
februar.  

Frivilligcentret, Kommunen og Røde Kors har i 
samarbejde med konsulentfirmaet Marselis-
borg fået bevilget over to millioner fra Social-
styrelsen til et 3årigt projekt, der skal hjælpe 
sårbare, ældre og handicappede i gang med 
frivilligt arbejde eller ind i en frivillig forening, 
for derved at forbedre deres livskvalitet og 
mindske ensomhed. Der vil blive ansat en fuld-
tids-projektleder, som skal have arbejdsplads i 
Frivilligcentret. 

 

Nyt fra frivillighedskonsulenten:  

Frivillig fredag 2021 planlægges efter samme 
koncept som tidligere, mens visionen for Frivil-
lig Fredag 2022 er at skabe ”Rebild Awards” 
med rød løber, galla, musik, nominerede og 
prisuddelinger indenfor både det frivillige socia-
le område og kultur og fritid.  

Der ønskes repræsentanter fra frivilligrådet til 
planlægningsgrupper for begge arrangementer. 

 

Gert Jensen og næstformand Lis Pedersen del-
tager i planlægningsgruppen for Frivillig Fredag 
2021. Første møde er d. 16. februar kl. 16-17.30 
på Teams. 

Næstformand Lis Pedersen deltager i planlæg-
ningsgruppen for Rebild Awards 2022. 

 

I løbet af foråret vil der blive oprettet en ny 
foreningsportal. Det bliver en forudsætning for 
at kunne ansøge om §18-midler, at foreninger-
ne er registreret i denne portal.  

3. Status §18-midler:  

o Tildelte midler indtil videre 

o Rådighedsbeløb til udviklingsaktivi-
teter ol. 

Frivillighedskonsulenten orienterede om status 
pt. 

Formanden foreslog frivillighedskonsulenten at 
opfordre foreningerne til at søge om udvik-
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lingsmidler til projekter, der kan søsættes efter 
corona.  

4. Verdensmålene: Hvordan kan vi be-
vidstgøre de frivillige sociale foreninger 
om deres arbejde for verdensmålene?  

Punktet blev udsat pga. mødeformen (digitalt). 

5. Årsmødet 

o Nedsættelse af årsmødeudvalg 

o Hvornår? 

o Hvor og hvordan? (Corona-hensyn) 

o Hvad er aftenens tema? Forman-
dens forslag om verdensmålene som 
emne for foredrag. 

o Hvem er på valg? Hvem genopstil-
ler? Hvem er dirigent? Hvem er tov-
holder på arrangementet? 

o HUSK: invitation, pressemeddelel-
ser, facebook-opslag, hjemmeside, 
plakat osv. 

Årsmødet udsættes og slås sammen med Frivil-
lig Fredag d. 24. september 2021.  

Selve årsmødet/valget skal finde sted først, og 
uddelingen af Frivilligpriserne (jf. punkt 6) bli-
ver en del af Frivillig Fredag. Det blev vedtaget 
at uddele to forskellige slags frivilligpriser i år – 
se punkt 6. 

Ved at slå Årsmødet sammen med Frivillig Fre-
dag skabes der en ekstra stor begivenhed, som 
lægger op til Rebild Awards 2022.  

Frivillighedskonsulenten finder ud af hvem, der 
er på valg til Frivilligrådet. 

6. Frivilligprisen 

o Skal bestemte områder fremhæves? 

o Hvem modtager indstillinger? 

o Husk presse, facebook mm. 

Rådet mødes i august ang. frivilligprisen. 

Rådet har besluttet at indføre en ny pris – som 
supplement til den eksisterende frivilligpris. 
Den nye pris skal også gives repræsentanter 
indenfor det frivillige sociale foreningsliv.  

Frivilligrådet vil ved næste møde formulere 
fundatsen for denne pris.  

Rådet er i øvrigt enigt om, at prismodtagerne 
udnævnes på baggrund af både frivilligrådets 
vurdering og eksterne anbefalinger. 

7. Indhold til næste nyhedsbrev? Opfordring til foreninger om at søge udvik-
lingsmidler til projekter, der skal realiseres ’ef-
ter corona’. 

Ny foreningsportal 

Årsmødet slås sammen med Frivillig Fredag. 

Indføring af ny frivilligpris, så der fremover er 
to priser. 

8. Eventuelt Næste møde bliver midt i maj. Frivillighedskon-
sulenten indkalder med forskellige forslag til 
datoer. 

 

 


