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Referat af det konstituerende frivilligrådsmøde tirsdag den 9. april 2018 kl. 10-12
i Sundhedscentrets mødelokale ”Akvariet” 
Afbud: Lene Schmidt Aalestrup, Mona Høegh

1. Velkomst og præsentation Arbejdsmappe udleveret til ny suppleant René 
Aubertin.

2. Konstituering Hans Rønnau er (gen-)valgt som formand, Pia M. 
Christensen (gen-)valgt som næstformand.

3. Årshjulet og fastlæggelse af 
mødedatoer

Årshjulet udfyldt (vedhæftet). 
Kommende mødedatoer:
2018
- tirsdag 19. juni kl. 14-16
- tirsdag 21. august kl. 14-16
- Frivillig Fredag 28. september (eftermiddagen)
- Onsdag 7. november kl. 13-17
2019
- tirsdag 15. januar kl. 14-16
- tirsdag 26. februar kl. 14-16

4. Nyt fra
- sundhedsudvalget
- sundhedscentret og 
frivilligkoordinatoren
- formand og medlemmerne

Janne: Center Sundhed er fra 1. marts sammenlagt 
med Center Kultur og Fritid. Der forventes en god 
synergieffekt, ikke mindst på det frivillige område.
Nyt initiativ ”Mænds Mødesteder” har afholdt meget 
velbesøgt opstartsmøde. Lille arbejdsgruppe arbejder 
nu med selv at finde ud af, hvad der skal ske af 
aktiviteter.

5. Drøftelse af rådets politiske rolle Udsættes til næste møde, hvor Lene er til stede.
6. Økonomi Janne redegør: Byrådet vedtog en nedskæring på 

250.000 kr på frivilligområdets budget for perioden 
2018-2021.
Derfor aflønnes frivilligkoordinatoren i 2018 fra midler 
fra et mindre forbrug i CS i foregående år. Næste års 
situation er ikke afklaret.

Rådet: Situationen tages meget alvorligt. Det er derfor 
relevant af snakke med SU. Det aftales, at Hans 
Rønnau og Janne tager kontakt til Lene snarest muligt.

7.  Kort
- evaluering årsmødet Årsmødet: godt ”skruet sammen”. God kombination 

af afslapning (John Mogensen-sange med Heinz og 
Hans) og fagligt relevant indlæg fra 
demenssygeplejerske Tinna Klingberg.

Tak til Hans for god og levende beretning.
Gode tidsintervaller med tid til snak. 
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- orientering om demensindsatsen

- orientering om forløb etablering 
frivilligcenter

Traktement helt i orden.
Idé til musik næste år: evt. kor fra Skørping
Men mørk parkeringsplads ved idrætscentret. Næste 
år: husk lommelygter.

Sietske: demensveninstruktører klar til at tage ud og 
undervise om demens. 
Møde om Aktiv med Demens den 18. april kl. 18 på 
Mastruplund. Aktiv med Demens er et nyt og 
spændende aktivitets- og rådgivningstilbud, navnlig 
for demensramte, der bor i eget hjem og deres 
pårørende.
Der afholdes også et kursus ”Lær at tackle – for 
pårørende”. 
Hans: rapport til forelæggelse for sundhedsudvalg og 
byråd er ved at blive udarbejdet.

Håb om at en toårig etableringsfase kan startes fra 
januar, forudsat at der er politisk opbakning og der 
bevilges statslige midler. NB: der bevilges kun midler 
til 2 nye centre næste år.

8. Eventuelt Frivillig Fredag den 28. september afholdes på 
Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. 
Med i udvalget er: Sietske, Tina Lauritzen Rasmussen 
fra Kultur&Fritid, og fra frivilligrådet Lis Pedersen, Pia 
M. Christensen og René Aubertin. Sietske indkalder til 
det første møde inden længe.

Næste 65+arrangement for 65 års fødselarer afholdes 
den 19. juni kl. 10-12. Fra Frivilligrådet deltager Gert 
Jensen. Hele rådet inviteres. 

Arne: der er problemer med, at kalenderopslag på 
foreningsportalen ikke kommer ind. Sietske 
undersøger og melder tilbage.

Hans: Der er søgt midler til en stor frivillig indsats på 
flygtningeområdet for at få kvinder i gang.

På næste møde: 
- drøftelse af PR-strategi (evt. klumme?) 
- 65+arrangement – også i kommunens annonce (”har 
du husket at kigge i din e-boks”)
- opgørelse over resterende §18-midler for 2018


