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Referat af frivilligrådsmøde mandag den 22. januar 2018 kl. 10-12  
i Sundhedscentrets mødelokale ”Akvariet” 
Afbud fra Knud Christensen og Mona Høegh 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. 

2. Præsentation. 
Velkomst. 

Velkomst til den nye repræsentant for sundhedsudvalget, 
udvalgsformand Lene Schmidt Aalestrup  
Alle præsenterede sig og fortalte om deres frivillige engagement. 

3. Det igangværende 
arbejde ved 

- sundhedsudvalget 

- sundhedscentret og 
frivilligkoordinatoren 

- formand og 
medlemmerne 

 

Sundhedsudvalget: 
Det nye sundhedsudvalg har afholdt sit første møde den 9. januar. 
Drøftelse af behov for lokaler i Støvring: alle foreninger kan gratis 
booke grøn og blå stue i den gamle højskolebygning, dog ikke i uge 
14-33 pga. istandsættelse. Bookes gennem foreningsportalen. 
Sietske skriver herom i næste nyhedsmail. 

 

Sundhedscentret og frivilligkoordinatoren:  
- Fremtiden for Frivillig Fredag er drøftet på et møde i december, 
og en ny vinkel på arrangementet afprøves: at afholde det 
utraditionelle steder, i år Østhimmerlands Efterskole i Bælum 
(accept fra forstander Berno Jacobsen). Nye samarbejdspartnere 
ud over frivilligrådet søges. Gerne indslag fra skolens elever.  
Et udvalg fra frivilligrådet nedsættes efter årsmødet.  
 
- På flygtningeområdet er der afholdt møde med Røde Kors og 
Center Arbejdsmarked. Der vil blive indkaldt til fælles møde for de 
grupper, der er inddraget i arbejdet for at se, om der er opgaver, 
Røde Kors kan gå ind i. 

 
- Ansøgningsproceduren og tildeling i.f.m. til §18 er forløbet med 
færre problemer end nogensinde. Et tilbud om systematisering ved 
et firma er afvist, dels pga. dette systems omstændelighed, dels 
pga. prisen. 

 
- En ansøgning om §18-midler fra Det Danske Krigsveteran 
Landshold i fodbold til et stævne på Læsø er afvist pga. 
arrangementets manglende lokale tilknytning. 

 
- Center for Frivilligt Socialt Arbejde åbner for kursus-tilmeldinger 
5. februar. Relevante og gratis kurser. Læs om dem på 
www.frivillighed.dk allerede fra 30. januar.  
 
Formand og medlemmerne: 
Gert: genopfriskning af førstehjælpskursus ønskes. Det aftales, at 
medlemmerne kigger på evt. deltagergrupper. Sietske + Janne 
kigger på mulighederne. 

Lis og Pia deltager 6/2 i dialogmødet om Det gode byliv i Støvring. 

http://www.frivillighed.dk/
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4. Planlægning af 
frivilligrådets årsmøde den 
12/3 kl. 17-21. 
Sted: Skørping 
Idrætscenter. Forslag til 
foredragsholder, aftenens 
forløb m.v. 

 

Det tilstræbes af have god tid til samtale. 
 
Foreløbige programpunkter: 
Overrækkelse af frivilligprisen ved borgmesteren 
Spisning 
Formandsberetning 
Valg til Frivilligråd 

Foredrag m.m. (forslag: Jes Dige om Skyggebørn; gruppe efter 
elevdrab på Hasseris gymnasium, Folkekirkens Nødhjælp m.v., 
indlæg om demensvenligt samfund, musikalsk indslag) 

Arbejdsgruppe: Ingelise, Frank, Sietske (indkalder) 
 

Formanden vil berøre bl.a. disse emner i sin beretning: økonomi, 
processen ifm. tildeling af §18, vigtig med synliggørelse af den 
frivillige indsats, så der ikke skæres ned på området. Evt. andre 
emner efterlyses.  
Formanden udsender oplæg til beretning, hvorefter medlemmerne 
bedes give en tilbagemelding. 

5. Frivilligcenter (foreløbig 
status fra den nedsatte 
kommission) 

 

Hans: Kommissionen fokuserer på, at der etableres et frivilligcenter 
og ikke blot et foreningshus med lokaler. Frivilligcentret skal være 
udadvendt, rådgivende, inspirerende og også samlende i.f.t. 
frivilligheden i hele kommunen. 
Kommissionen besøger Frivilligcenter Mariagerfjord den 27/2, og 
mødes her også med en repræsentant for Frise (frivilligcentrenes 
paraplyorganisation). 

Lene: Sundhedsudvalget er meget interesseret i at følge med i 
processen og i kommissionens indstilling, der forventes at komme i 
foråret. 

6. Orientering om 
databeskyttelses-
forordningen. Hvad 
betyder det for 
foreningers 
medlemsregistrering? 

 

En forkert håndtering af medlemsoplysninger kan fremover 
komme til at koste organisationer en større bøde, når en ny 
databeskyttelses-forordning træder i kraft i maj 2018.  
 
Derfor henvises der i nyhedsbreve til de relevante links, og det 
undersøges, om der kan laves en kort forklaring om retningslinjer  i 
samarbejde med Center Kultur og Fritid. Sietske kontakter Louise 
Gammelholm. 
 
Links: 
https://frivillighed.dk/nyheder/hvad-siger-loven-om-
foreningernes-brug-af-personoplysninger 

(Nuværende regler. Opdateres inden den nye forordning træder i 
kraft). 

 

Et link fra Datatilsynet: 
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/
12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf 

(Forberedelser forud for EU’s databeskyttelsesforordning. 12 
spørgsmål som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde 
sig til). 

https://frivillighed.dk/nyheder/hvad-siger-loven-om-foreningernes-brug-af-personoplysninger
https://frivillighed.dk/nyheder/hvad-siger-loven-om-foreningernes-brug-af-personoplysninger
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf
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7. Orientering om nye 
regler for frivillige på 
dagpenge og efterløn fra 
1. januar 2018 

Nye regler fra 1/1-18 giver dagpengemodtagere mulighed for at 
udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 10 timer om ugen uden at 
blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en frivillig 
organisation (det må fremover også gerne være en 
idrætsorganisation). For efterlønnere er timegrænsen på 15 timer. 

Læs mere på https://frivillighed.dk/dagpenge-og-efterloen 

 

8. Demensindsatsen i 
Rebild 

 

Lis har deltaget i demensveninstruktør-kurset den 17. januar, og 
benytter lejligheden til at instruere frivilligrådets medlemmer i at 
være demensvenner. 

Fra i år er der stor fokus på demensområdet.  
Via bl.a. demensveninstruktører, der tager ud over ”underviser” i 
hele kommunen i al slags sammenhænge, skaber man en stor 
gruppe af demensvenner.  
Demensvenner er almindelige borgere, der kan undre sig, når de 
ser en forvirret person handle helt ulogisk eller være hjælpeløs, og 
der kan hjælpe vedkommende ved f.eks. at skabe tryghed og give 
en hjælpende hånd på stedet i situationen eller evt. at kontakte 
politiet. 

Italesættelsen er allerede hjælpsom. Der skal nedbrydes tabuer og 
være mere åbenhed, så man undgår, at ægtefæller og familier 
overbelastes, måske fordi de dækker over den demensramtes 
sygdom i alt for lang tid. 

Der er behov for mange flere indsatser fra de frivillige: f.eks. 
aflastning, besøgsordninger m.m., og også andre tiltag for 
demensramte og deres familier. 

NB: Lene besøger et ”babytræf” på demensafsnittet på 
Ådalscentret, hvor nybagte mødre og deres babyer bringer meget 
glæde. 

En forening eller gruppe, der ønsker at få besøg af en demensven-
instruktør, kan kontakte demenskoordinator Marianne Finderup, 
mfni@rebild.dk, tlf.: 99 88 91 63, mobil: 40 22 84 54.  

9. Samskabelsesmidlerne 

 

Samskabelsesmidler er midler til et samarbejde mellem frivillige og 
kommunen til politisk bestemte indsatser. 
I år drejer det sig bl.a. om: 
Mænds mødesteder (også yngre og midaldrende mænd)  
Spisevenner 
65+ arrangementer ved CS, ældreråd og frivilligråd 

Demensindsatsen 

10. Eventuelt 

 

Næste frivilligrådsmøde er tirsdag den 6. marts kl. 14.00-15.00. 
Mødet afholdes i frokostrummet i annekset (indgang bagom) 

 
Hjertesuk fra Hans: det kan være svært at finde oplysninger på 
Rebild Kommunes hjemmeside. Janne oplyser, at det er nemmere, 
når man går ind på siden og så søger (”googler”) det ønskede. 
Sietske tager det med i nyhedsbrevet. 

 

https://frivillighed.dk/dagpenge-og-efterloen
mailto:mfni@rebild.dk

