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Referat af frivilligrådsmøde d. 24. august 2021 fra kl. 14.00-16.00 
 
Til stede: Mona Høegh, Frank Pedersen, Hans Rønnau, Axel René Aubertin, Janne Møller Olesen, Ane Kjeld-
bjerg 
Ikke til stede: Pia Christensen, Gert Jensen, Preben Kloster, Arne Jensen og Lis Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

2. Nyt fra Sundhedscentret/Frivillighedskonsulen-
ten, fra formanden og fra rådets medlemmer 
 

Sundhedscentret:  
- Stadig 1 meters afstand så vi undgår at blive 

nære kontakter.  
- Ensomhedsprojektet: Er sat i gang igen, og I vil 

høre nærmere, når der er noget nyt at for-
tælle.  

- Frivillighedskonsulenten:  
- March mod ensomhed: D. 20/9 kl.16.00 an-

kommer Patrick Cakirli til Rådhuset i Støvring. 
1-2 fra Frivilligrådet er inviteret – og det gæl-
der også spisning kl. 18.00 i Rebild Bakker. Kl. 
8.00 næste morgen starter Patrick sin march 
mod Aalborg. Her er I meget velkomne til at gå 
med – så langt eller kort, I ønsker. Patricks 
princip er, at han kun går, hvis han har følge-
skab. 

- Sundhedscafé: D. 30. september fra 14-17 i 
Skørping Idrætscenter cafeteria. Tidligere syge-
huspræst Ruth Østergaard kommer og taler 
om håb. 

- Projekt Flere med: En gruppe med mænd fra et 
af Sundhedscentrets hold begynder snart i et 
fællesskab ledet af en frivillig mand.  

 
Formanden:  
- Gang i den igen blandt pensionister i kommu-

nen. Alt spirer for tiden.  
- Dialogmødet med Sundhedsudvalget. Fik for-

talt om Frivilligrådets arbejde og de nye tilde-
lingskriterier. Rådets holdning er, at disse skal 
afprøves og derefter evalueres.  

- Sprogcafé for tosprogede børn på Bavnebakke-
skolen.  

 

3. Orientering om de 100.000 til aktiviteter til ud-
satte børn og unge v. Frivillighedskonsulenten 

 

Endnu ingen midler uddelt, men to foreninger har 
søgt, og den ene, Aarestrup Rideklub, får bevilget 
20.000 kr., hvis de justerer en smule på deres bud-
get.  Sortebakken Gymnastikforening har sammen 
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med FDF-spejderne fået afslag på deres ansøgning 
om et enkeltstående filmarrangement. 
Ansøgningsfrist er d. 1. oktober. 
Frivilligrådet er enige om at åbne op for, at andre 
end idrætsforeninger kan søge, samt at midlerne 
kan gives til børn og unge-projekter og aktiviteter i 
bredere, der gavner både velfungerende og mindre 
velfungerende grupper og samtidig har et socialt 
sigte.  
 

4. De nye tildelingskriterier v. Funktionsleder 
Janne Møller 
 

Orientering 

5. Ny forretningsorden v. Frivillighedskonsulenten Gennemgang af ændringsforslagene. Se bilaget. 
Rådet havde ingen bemærkninger.  
Ane og Janne får det politisk behandlet både i 
Sundhedsudvalget og Byrådet.  
Når det er politisk behandlet og det nye råd er 
valgt, gennemgår vi forretningsorden igen.  

6. Frivilligpriserne 
- Hvem skal have den sociale frivilligpris og 

Initiativprisen? Læsning af indstillinger og 
beslutning. 

Følgende blev vedtaget: 
NB: Der er selvfølgelig tavshedspligt omkring pri-
serne 
Initiativprisen: Spiren 
Argument: Spiren lever op til flertallet af kriteri-
erne for denne pris. 
Den sociale frivilligpris: Jesper Hansen, Nørager 
Argument: evne til at skabe socialt fællesskab for 
hele Nørager + fastholde fællesskaber, uddybe og 
udvikle.  

7. Årsmødet 
- Formandens beretning v. Formanden 
- Hvem genopstiller? 
- Praktiske opgaver på dagen 
- Valg af fællessang 

 
Formandens beretning: Godkendt med enkelte be-
mærkninger. 
Hans, Gert og Mona genopstiller. 
Der er tre på valg.  
Stemmetællere: Janne og Pia  
Bestyrelsen møder en time før.  
Bordpynt: Lyng 
Sang: Du kom med alt det, der var dejligt.  
Mona synger for. 
Frivillighedskonsulenten er ordstyrer. 

8. Frivillig Fredag 
- Ønsker frivilligrådet at vælge to sange og at 

synge for? V. Ane 

Bede Peter Borup mfl. om at synge for.  
Sange: Livstræet + Sku’ gammelt venskab rent 
forgå. 

9. Evt.  
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