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Referat af frivilligrådsmøde onsdag den 15. januar 2020 kl. 10-12 

i sundhedscentrets mødelokale ”akvariet” 

Afbud: Mona Høegh 
 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendes. 

2. Nyt fra sundhedscentret, fra formanden 

og fra rådets medlemmer 

 

- Planerne for et nyt, alsidigt sundhedscenter (måske 

færdig 2022-23) bliver efterhånden mere konkrete. Der 

forventes også at blive plads til møder med de frivillige, 

der indgår i et direkte samarbejde med sundhedscentrets 

medarbejdere. 

- Aubertin gør opmærksom på sociologiprofessor Lars 

Skov Henriksens artikel om frivillighedens nye ansigter 

(måske idé til foredragsholder årsmøde?). Kopi af artiklen 

er udleveret. 

3. Frivilligkoordinatorens funktion efter 

januar 2020 (Janne) 

 

Planen er, at der ansættes ny frivilligkoordinator, men det 

afventer drøftelser om snitflader med frivilligcenters 

arbejdsområde. Indtil videre er Janne kontaktperson for 

det frivillige sociale område.  

Frivilligrådet skal inden længe også drøfte rådets 

fremtidige rolle, når frivilligcentret er etableret. 

4. Status §18-midler for 2020: 

Tildelte midler indtil videre. 

Til rådighed til udviklingsaktiviteter m.v. 

Frivilligrådet vil gøre opmærksom på muligheden for at 

søge udviklingstilskud, f.eks. gennem nyhedsbrevet. 

5. Årsmødet 

Nedsættelse af årsmødeudvalg. 

Hvornår: forel. planlagt til mandag 30. 

marts 2020 

Hvor: Afventer besked fra Skørping 

Idrætscenter, om de kan huse os og 

levere maden 

Hvem: Emne for aftenen, foredragsholder, 

evt. underholdning 

Hvem: Hvem er på valg, hvem 

genopstiller. Hvem er dirigent ved valget 

Hvordan: Tovholder på arrangementet 

(Husk invitationer, når programmet er på 

plads. Annoncering i aviserne m.v. og på 

Facebook, plakater) 

Årsmødeudvalg: Hans, Lis, Janne, Gert, Mona. Udvalget 

har aftalt at mødes mandag 27/1 kl. 10.30.  

 

Årsmøde mandag 30. marts: foreløbigt ja fra Skørping 

Idrætscenter. Sietske følger op for at få endelig 

bekræftelse. 

 

Program for aftenen: se også ovenfor, pkt. 2.  

- Fagligt: Professor Lars Skov Henriksen fra Aalborg 

Universitet 

- Underholdning: Hans foreslår lærer på Skørping Skole 

Peter Borup, f.eks. om viseforfatteren Harald Bergstedt. 

- Desuden meget kort om Frivilligcentret, aktuel status 

ved Christina. 

 

Valg: på valg er Hans Rønnau, Gert Jensen, Mona Høegh, 

og de to suppleanter Aubertin og Arne Jensen 

Tovholder for aftenen og dirigent ved valget: Janne 

Blomsterpige: Pia       

6. Frivilligprisen: skal der fremhæves 

nogle bestemte områder? Hvem modtager 

indstillingerne? 

Frivilligrådets planlagte møde 27. februar flyttes til 

onsdag 11. marts kl. 10-12 NB: flyttes til kl. 9.30-

11.30, fordi mødelokalet er optaget fra kl. 11.30 

På dagsorden er bl.a. udpegning af vinder af 
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Husk: Annoncering i aviserne og på 

Facebook, plakater 

frivilligprisen, årsmøde, og evt. indkomne ansøgninger 

om udviklingsmidler. 

Christina Rejkjær inviteres med til mødt for at fortælle om 

status for Frivilligcentret. 

 

Frivilligprisen: Der indhentes kandidatforslag lige som 

tidligere år. Indsendes til fællespostkassen, mrk. 

frivilligprisen 

Inden drøftelsen i rådet sendes de modtagne 

kandidatforslag til rådet via rådsmedlemmernes e-Boks 

(via sagsparter i SbSys). 

7. Status Frivilligcenter Rebild – under 

etablering 

 

Hans orienterer: Arbejdsgruppen klar med bearbejdet 

materiale og handleplan. Man kigger desuden på 

forskellige lokaler.  

Der afholdes stiftende generalforsamling 18. marts (sted 

afklares senere). 

Vigtig: den bestyrelse, der skal vælges på den stiftende 

generalforsamling, skal være en arbejdende bestyrelse. 

Der kigges p.t. på kandidater, der vil opstille ved valget. 

Se pkt. 6: Christina inviteres med til næste 

frivilligrådsmøde. 

8. Nyhedsbrev januar 2020 

 

Udviklingsmidler 

Årsmødet 

Frivilligprisen 

Vedr. Frivilligcentret:  

Det meldes ud, at Frivilligrådet enstemmigt bakker op om 

etablering af et frivilligcenter i Rebild kommune og 

opfordrer alle til at deltage i den stiftende 

generalforsamling den 18/3. 

Husk: check foreningsoplysninger på CVR-registret  

Farvel og tak fra Sietske 

9. Eventuelt 

 

Frivilligrådet er inviteret til afskedsreception Sietske 30/1 

kl. 12.30-14 i salen på Mastruplund. 

Næste frivilligrådsmøde, se pkt. 6: 

Frivilligrådets planlagte møde 27. februar flyttes til 

onsdag 11. marts kl. 10-12 NB: flyttes til kl. 9.30-

11.30, fordi mødelokalet er optaget fra kl. 11.30 

På dagsorden er bl.a. udpegning af vinder af 

frivilligprisen, årsmøde, og evt. indkomne ansøgninger 

om udviklingsmidler. 

Christina Rejkjær inviteres til at fortælle om status for 

Frivilligcentret. 

 

 


