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Referat af frivilligrådsmøde d. 6. maj 2021 kl. 10-12. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Nyt fra sundhedscentret, Frivilligcen-
tret og fra formanden, rådets medlem-
mer + øvrige. Herunder brev fra projekt 
”Flere med” 

Formanden: Frivilligcentret en realitet. Velfun-
gerende samarbejde mellem Frivilligcentret og 
Rebild Kommune. Mange fælles arrangemen-
ter og projekter, fx ’Flere med’, som er et pro-
jekt, der skal bringe ældre, handicappede og 
udsatte voksne ud i foreningerne, enten som 
frivillige eller som aktive medlemmer.  Projek-
tet er et samarbejde mellem Røde Kors, Frivil-
ligcentret og Rebild Kommune, og Frederik 
Bovbjerg er ansat som projektleder i en treårig 
stilling. Projektet er i gang med at nedsætte en 
arbejdsgruppe og ønsker et medlem fra frivil-
ligrådet i gruppen, men ingen i rådet har tid.  
Formanden vil tage en prikkerunde senest d. 
28. maj, da der er frist d. 1. juni. 

D. 27. maj fra 14-17 er der åbent hus i Frivillig-
centret. Man opfordres til at tage børn (børne-
børn) med.  

 

Nyt fra Sundhedscentret: Processen omkring 
Sundhedshuset er godt i gang, og huset vil stå 
færdigt i sommeren 2023. 

 

Frivillighedskonsulenten:  

D. 10. maj: Walk’n talk for frivillige foreninger 
om foreningsarbejdet før og efter genåbnin-
gen. Et samarbejde med Frivilligcentret. 

D. 30. september: Sundhedscafé for alle med 
interesse for et bedre liv med kronisk sygdom. 
Patientforeninger, bibliotek, apotek, Sund-
hedscentret, Frivilligcentret og frivilligheds-
konsulenten mfl. vil stå ved hver deres stand.   

D. 24. sept: Frivillig Fredag 

3. Ensomhedsprojektet  Ensomhedsprojektet er sat på pause, da Cen-
ter Pleje og Omsorg arbejder på højtryk med 
COVID19 pt, og fordi Center Pleje og Omsorg 
og Center Sundhed Kultur og Fritid har fået 
nye chefer, og der skal sikres ejerskab i organi-
sationerne, inden vi går i gang. 

4. Status §18-midler:   
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o Overblik over tildelte midler  

 

o Ansøgning om udviklingsstøtte fra 
De frivilliges forening 

 

 

 

 

 

 

o Forslag om at opfordre foreninger 
til at søge de resterende udviklings-
midler til indsatser for børn og 
unge.  

 

Regnskabet gennemgået. 

 

Ansøgning om udviklingsmidler fra De frivilli-
ges forening godkendes, selvom en slush ice-
maskine ikke normalt er det, der gives udvik-
lingsmidler til. Men da pengene går til en vigtig 
social indsats for udsatte børn og unge bevil-
ges beløbet. Formanden tager kontakt til for-
eningen og oplyser, at slush ice-maskinen skal 
udlånes til andre frivillige foreninger.  

 

Der tildeles et beløb på 100.000 kr. til dette 
formål. Max 20.000 kr. pr. forening. Forenings-
udviklingskonsulenten og frivillighedskonsu-
lenten er ansvarlige for tildelingen.  

Der er opmærksomhed omkring, hvorvidt der 
må bevilges udviklingsmidler til folkeoply-
sende foreninger. 

5. Ændringer i ansøgningskriterierne - 
§18  

Der udarbejdes nye kriterier for at sikre, at alle 
§18-midler uddeles fra årets start. Samtidig 
skabes større gennemsigtighed omkring bevil-
lingerne. 

Rådet ønsker at se et eksempelregnskab base-
ret på dette års §18-midler ud fra de nye krite-
rier. Eksemplet sendes ud pr. mail og rådet får 
mulighed for at sende feedback på skrift. Æn-
dringer skal politisk behandles på Sundhedsud-
valgets møde i juni.   

6. Verdensmålene:  

o Hvordan kan vi bevidstgøre de frivillige 
sociale foreninger om deres arbejde for 
verdensmålene?  

 

Der findes en foredragsholder, som til årsmø-
det fortæller, hvordan foreningerne kan ar-
bejde med verdensmålene.  

Rådet beslutter at fokusere på verdensmålene 
1, 3, 10, 11, 13 og 17.  

Frivillighedskonsulenten udarbejder letforståe-
lig skrivelse om disse verdensmål og sender til 
formanden, der sender videre til rådet. 

Lis Pedersen, Hans Rønnau og Gert Jensen ud-
arbejder en kort beskrivelse af, hvordan deres 
foreninger arbejder med verdensmålene.  

Beskrivelserne skal bruges som eksempler for 
foreninger, når de fremover skal redegøre for 
deres forenings arbejde med verdensmålene i 
forbindelse med §18-ansøgningen. 

7. Årsmødet og Frivillig Fredag  
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o Sidste nyt fra Frivillig Fredag-ar-
bejdsgruppen  

 

Generalforsamlingen:  

o Tidsmæssigt placering? 

o Hvem er på valg?  

o Hvem genopstiller?  

o Hvem er dirigent?  

o Hvem er tovholder på arrangemen-
tet? 

o Frivilligprisen 

Arbejdsgruppen ønsker en halv times pause 
mellem Årsmødet og Frivillig Fredag. 

 

Det besluttes, at årsmødet d. 24. september 
starter 15.30 og varer en time.  

Der udsendes to forskellige invitationer til Fri-
villig Fredag og Årsmødet. Det skal fremgå af 
indbydelsen til årsmødet, at der er en halv ti-
mes pause, inde Frivillig Fredag starter. 

Dirigent: Janne 

Tovholder: Ane 

Frist for indstilling til priser: primo august.  

Hans Rønnau, Mona Høgh og Gert Jensen er 
på valg. Det samme er suppleanterne Arne 
Jensen og René Aubertin. 

8. Ny frivilligpris 

o Formulering af fundats 

 

o Hvornår uddeles de to frivilligpriser 
i år og fremover? 

 

 

o Skal vi nytænke måden, der gives 
priser? V. Pia 

 

Fundatsen blev rettet. 

 

Initiativprisen uddeles til Rebild Awards 

Frivilligprisen uddeles til årsmødet.  

 

 

Rådet beslutter at fastholde den tidligere pro-
cedure omkring indstillinger.   

Initiativprisen: præmie på max 5000 kr. tages 
fra udviklingsmidlerne.  

Der laves et bagvedliggende dokument, som 
beskriver initiativprisen og fastsættelsen af 
præmiens beløb. 

9. Eventuelt Næste møde: ultimo august.  

 

 


