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Referat af frivilligrådsmøde torsdag den 7. november 2019 kl. 9-13  

i sundhedscentrets mødelokale ”akvariet” 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendes. 

2. Orientering vedr. økonomiske 

rammer ved Janne 

En oversigt over §18 tilskud for 2019 samt sidste års 

fordelingsnøgle udleveres og gennemgås af Janne. Herpå også 

det beløb, der er til rådighed til §18-tildeling for 2020. 

3. Indkommet ansøgning om 

udviklingstilskud fra Støvring E-

sportsforening. (2 bilag) 

Frivilligrådet kan ikke støtte indkøb af maskiner m.v., men vil 

gerne støtte indsatsen. Derfor bevilges der et engangstilskud 

på 15.000 kr til E-sportsforeningens markedsføring og opstart af 

arbejdet med børn og unge med ADHD og autisme spektrum 

forstyrrelser.  

4. Kun de valgte medlemmer: 

Læsning af §18-ansøgningerne for 

2019 

Frivilligrådet gennemgik og tog stilling til de enkelte ansøgninger. 

5. Sammen med Janne og Sietske: 

Gennemgang af §18-

ansøgningerne og udarbejdelse af 

forslag til fordeling til forelæggelse 

for sundhedsudvalget den 3. 

december. 

Bilag vil blive udleveret på mødet. 

Frivilligrådet vedtog indstilling af tildelingen af §18-midlerne med 

udgangspunkt i fordelingsnøglen fra sidste år.  

Indstillingen vil blive sendt til sundhedsudvalget, der på sit møde 

den 3. december træffer den endelige beslutning. 

6. Fastsættelse mødedatoer 

foråret og dato + indhold 

årsmødet. Evt. nedsættelse af 

årsmøde-udvalg. 

Årsmødet planlægges afholdt den 30. marts 2020. 

Sietske reserverer som tidligere år Skørping Idrætscenters lokaler 

og spørger efter mulighed for spisning samt oprydning og 

rengøring. 

7. Kort orientering om projekt 

etablering frivilligcenter 

Orientering ved Hans og Sietske.  

Styregruppen har møde igen i næste uge. 

8. Kort orientering om etablering 

aflastningstjeneste for 

demensramte og deres pårørende 

Orientering ved Sietske, udlevering af udkast til folderen. Der 

afholdes stiftende generalforsamling for foreningen Frikvarter for 

demensramte og deres pårørende den 3. december. 

9. Evt. emner jule-nyhedsmail - Julehilsen  

- Udmelding om, at frivilligrådet også i det nye år gerne løbende 

støtter udviklingsaktiviteter og opstart af nye indsatser på det 

frivillige sociale område. 

- Datoen for årsmødet 30/3. Overvej kandidatopstilling.  

- Deadline for indstilling af kandidater til Frivilligprisen 

- Tak vedr. Frivillig Fredag – tak fordi vi kunne hylde så mange 

frivillige. Tak til de medvirkende og stor tak til Støvring 

Gymnasium. 

- Sietskes fremtidsplaner. 

 

10. Eventuelt Sietske meddeler, at hun går på efterløn den 1. februar 2020.  

René læser sit Julenissedigt – til stor fornøjelse! 

 


