
 

 
SVMO Side 1 af 2 

Referat af frivilligrådsmøde mandag den 17. juni 2019 kl. 11-12.30  

i mødelokale ”Akvariet” på Sundhedscentret, Mastruplund 

Afbud fra Pia og Mona 

Til stede: Hans, Lis, Preben, Frank, Gert, Axel René, Arne, Janne og Sietske 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendes 

2. Evt. nyt fra sundhedscentret, fra formanden 

og fra rådets medlemmer 

 

Janne: fredag d. 14/6 var der et inspirerende 

personalearrangement for CSKF, med deltagelse af 

125 medarbejdere + 12 borgere. 

 

Formanden: Planlægning af frivilligcentret er godt i 

gang. Rådet vil gerne have, at projektleder 

Christina deltager i møderne en gang imellem, dels 

for at give status, dels for at se på det fremtidige 

forhold og rollefordeling mellem frivilligråd og 

frivilligcenter.  

Fremover sendes frivilligrådets referater også til 

Christina. 

Der ønskes desuden et møde med frivilligrådet og 

Christina, hvor hun orienterer om planerne og hører 

rådets medlemmer om deres tanker. Frivilligrådet 

vil gerne være en slags ambassadører for 

Frivilligcentret. 

Kontaktoplysninger: Christina Dige Rejkjær, 

Projektleder - Etablering af Frivilligcenter Rebild 

Tlf.: 99 88 94 04, Mobil: 30 10 57 29 

Mail: cdre@rebild.dk 

 

Sietske: Orienterer om optaktsmøde den 20. juni 

om etablering af en demensaflastningstjeneste. 

3. Årshjulet gennemgås. Fastsættelse af 

mødedatoer og evt. dato årsmøde.  

(Forinden: Preben får ny mappe og underskriver 

GDPR-erklæring) 

Bilag: Årshjul 

Adresseliste rettet (vedhæftet) 

Årshjul: Kommende mødedatoer (se også 

vedhæftede reviderede årshjul): 

- Mandag 2. september kl. 10-12 i Akvariet 

- Frivillig Fredag den 27. sept. 

- Torsdag 7. november kl. 13-17 i Akvariet 

- Onsdag 15. januar kl. 10-12 i Akvariet 

- Torsdag 27. februar kl. 14-16 i Akvariet 

- Frivilligrådets årsmøde 2020: Aftales i november 

4. Planer for Frivillig Fredag 

Herunder (kort) status projekt Frivilligcenter 

 

Samarbejde med Støvring Gymnasium.  

To-delt arrangement med oplæg og samtale om 

frivilligcentret og derefter særskilt fest og tak til de 

frivillige. Underholdning sandsynligvis ved elever. 

Arbejdsgruppen arbejder videre. 

5. Indkomne ansøgninger i april-juni om 

udviklingsmidler  

1) Film og Flygtninge: bevilges 

2) Flygtningearrangement: bevilges 

3) Seniorer: bevilges ikke, da det drejer sig om 

drift, ikke et nyt ikke et nyt initiativ eller en uventet 
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(bilag) 

 

udgift 

4) Demensaflastningstjeneste: Udviklingsmidler til 

opstart bevilges, når tjenesten er etableret 

Nyhedsbrev: Der skrives særskilt nyhedsbrev til 

friv. soc. org, om at de altid kan henvende sig om 

tilskud til nye initiativer. Ansøgningsfrist til næste 

gang: 15. august. 

6. Kort evaluering dialogmøde med SU 7. maj 

 

Gruppearbejde ud fra temaer. Målsætningen om, at 

de forskellige råd m.v. lærer hinanden at kende 

blev ikke opfyldt. 

Dialogmødet opfattedes som ikke relevant for 

frivilligrådets egne behov og opgaver. Der var 

manglende forventningsafstemning. 

7. Eventuelt 

 

Lis: Rapporterer fra Besøgstjenesten i Støvring: 27. 

sept. afholdes et arr. for besøgsvennerne med 

oplysning og spisning. 

 


