Referat af Frivilligrådets årsmøde d. 24. september 2021
Tid: 15.30-16.30
Sted: Skørping Idrætscenter
Antal fremmødte: ca. 50, heriblandt Frivilligrådets medlemmer, borgmester Leon Sebbelin, Funktionsleder
Janne Møller Olesen, Frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg Hansen, projektleder for projekt FlereMed
Frederik Bovbjerg, leder af frivilligcenter Rebild Christina Dige Rejkjær.
Ikke til stede: Formand Hans Rønnau
Årsmødet var i år rykket fra marts til september måned pga. COVID19. Mødet var placeret lige inden
afholdelsen af Frivillig Fredag, der også fandt sted d. 24. september i Skørping Idrætscenter.
Årsmødets forløb:
-

Velkomst, kaffe og brød
Formandens årsberetning v. næstformand, Lis Pedersen
Valg til Frivilligrådet
Uddeling af Frivilligprisen v. borgmester Leon Sebbelin

Årsberetningen blev godkendt.
Afsked med frivilligrådsmedlem Pia M. Christensen: Pia ønskede ikke at fortsætte i frivilligrådet. Der blev
sagt mange tak til Pia M. Christensen for hendes gode arbejde i Frivilligrådet, og Pia modtog en flot buket.
Valget: Funktionsleder Janne Møller Olesen blev valgt til valgstyrer og stemmeoptæller sammen med Pia
M. Christensen.
Hans Rønnau, Gert Jensen og Mona Høegh genopstillede, og Elly Østergaard fra Øster Hornum valgte også
at opstille til valget. De blev alle fire valgt for perioden 2021-2023, og Axel René Aubertin og Arne Jensen
blev genvalgt som suppleanter for perioden 2021-2022.
Frivilligprisen 2021:
Borgmester Leon Sebbelin præsenterede de syv kandidater, der var blevet indstillet.
Jane Pedersen, frivillig på Mastruplund Ældrecenter var indstillet, fordi hun er en ildsjæl, der gør en kæmpe
forskel for borgerne på Mastruplund og for dem, der kommer på besøg der.
Poul Velling (Svømmeklubben SMUT, Terndrup) var indstillet for sit mangeårige virke, engagement og
entusiasme for svømning og trivsel i om omkring svømmeklubben SMUT.
Seniorservice i Suldrup var indstillet for det arbejde, de udfører for at forskønne Suldrup by.
Bestyrelsen i Øster Hornum Seniorer var indstillet for dens store indsats for den ældre generation i Øster
Hornum.
Kjeld Kragh var indstillet for sin store frivillige indsats både i Bælum-Solbjerg Idrætsforening og i hele
Bælum og området deromkring.
Spiren - leg, læring og fællesskab for hele familien var indstillet pga. det fantastiske fællesskab fuld af
varme, hvor der er plads til alle, lige fra helt små babyer til bedsteforældre.

Den syvende kandidat, som blev vinder af Frivilligprisen 2021 var Jesper Hansen fra Nørager. Jesper vandt
prisen på grund af det kæmpe stykke arbejde, han gør for og i lokalsamfundet i Nørager. Hans evne til at
udvikle og skabe socialt fællesskab for hele Nørager er ganske særligt, og han formår også, at vedligeholde
og fastholde de eksisterende fællesskaber i Nørager. Tillykke til Jesper med den flotte pris.
Frivilligrådets nye pris, Initiativprisen, blev ikke uddelt til årsmødet, men på Frivillig Fredag. Denne pris gik
til foreningen Spiren.

Referent: Frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg Hansen

