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Referat af Frivilligrådsmøde fredag den 21. august 2020 kl. 10.00 - 13.00 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

 

To punkter tilføjes til dagsordenen: Frivillig Fredag 
og årshjul 

 
2. Velkommen til Ane.  

Vores nye Frivillighedskonsulent.  
 

Ane er ansat som Frivillighedskonsulent pr. 15/8 
2020. Hun ser frem til samarbejdet med Frivilligrå-
det.  

 
3. Nyt fra Sundhedscentret, fra formanden og fra 

rådets medlemmer 
 

Janne: Sundhedscentret er tæt på normal drift 
ovenpå Corona. Arbejdet omkring Det nye sund-
hedscenter skrider fremad. Dialogmøde med sund-
hedsudvalget d. 12. august blev aflyst.  

Der er ansat en DGI-fritidskonsulent; Kristina Leth  

Hans: Etableringen af Frivilligcenter Rebild går 
strygende og der holdes fremlæggelse for byrådet 
d. 26/8.  

Der er stiftende generalforsamling for Frivilligcen-
tret d. 16/9 kl. 19.00 På Støvring gymnasium.  

Hans stopper i Kulturstationens bestyrelse, men 
står fortsat for husmændene. Frivilliggruppen for 
flygtninge har kørt videre under Corona, dog med 
enkelte aflysninger. 

Mona: Tryghedstelefonen har ikke været påvirket 
af Corona 

Frank: Kig Ind er så småt i gang igen.   
Lis: Besøgstjenesten er lukket ned pga. Corona. 
Åbnes først næste år.  

Preben: Røde Kors’ genbrugsbutikker har været 
lukket ned, men er åbne igen. 

 
4. Status §18 midler 2020 

- Foreningen for integration af flygtning i 
Nørager er ophørt pr. 9/1-20. Bevilling er på 
11.000 kr. 

- §18 - midler til disponering. 
 

Foreningen i Nørager er alligevel ikke ophørt. 
 
Det blev besluttet at de 114.000 kr., der endnu ikke 
er udmøntet af §18-midlerne fra 2020, bruges på et 
ensomhedsprojekt i samarbejde med Frivilligcen-
tret. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som beskri-
ver indsatsen og Frivilligrådet bliver løbende infor-
meret og adspurgt.  

 
5. Nyt fra Frivilligcentret 
  

Se under punkt 3.  

Hans slog fast, at Frivilligrådet og Frivilligcentret 
bliver samarbejdspartnere, og at Frivilligrådet fort-
sat uddeler §18 midler. 

6. Nye politikker  
- Fritid og Oplevelser 

Frivillighedspolitikken er skrevet ind i de to nye 
politikker. Skal ses som signal om, at frivillighed er 
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- Omsorg og Sundhed 
 

 

vigtig. 
Strategipapir skal udarbejdes: Hvordan arbejder vi 
med frivillighed i Kommunen og på tværs indenfor 
Kommunen.  
Frivillighedsrådets forretningsorden og tildelings-
kriterier skal på sigt revideres. 

7. Frivillig Fredag Det fysiske arrangement afløses af en virtuel ud-
gave. Temaet er Bæredygtige fællesskaber. 

8. Årshjul Janne og Ane laver udkast til et nyt årshjul 

 
9. evt.  

 

Næste møde bliver fredag d. 6. november fra 10-
13.00- De, der vil læse §18-ansøgningerne, møder 
kl. 9.00. 

 


