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Referat fra frivilligrådsmøde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14-16 i mødelokalet 

”akvariet” på Mastruplund 

 

Afbud: Pia, Knud, Mona og Janne. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendes med ekstra punkter: 
3b: Henvendelse om stand på borgermøde 
om frivilligcenter + evt. frivilligråd d. 16/3. 
4a: Brev fra Naturvandrerne vedr. §18-
midler 
4b: Brev fra Motion og Samvær for 
kræftramte i Nørager vedr. §18-midler 

2. Nyt fra sundhedscentret, fra formanden og fra 
rådets medlemmer 
 

Orientering fra Sietske vedr. SU’s beslutning 
om ikke at spare yderligere på frivillig-
området i 2019. 
 
Under henvisning til GDPR (generel 
forordning om databeskyttelse), underskriver 
de tilstedeværende medlemmer en 
samtykkeerklæring til offentliggørelse af 
personoplysninger og billeder i online 
offentligt regi (www.rebild.dk). 

 
Fremover vil bilag så meget som muligt blive 
sendt ud sammen med indkaldelsen. 

3. Proces etableringsfase Frivilligcenter Rebild (tilsagn 
om støtte fra Socialstyrelsen er modtaget) 
 

3b: Henvendelse om stand på borgermøde om 
frivilligcenter + evt. frivilligråd d. 16/3. 

Hans orienterer om at Socialstyrelsen giver 
tilskud til en toårig etableringsprojekt af 
Frivilligcenter Rebild.  
Arbejdsgruppen arbejder nu med en 
stillingsbeskrivelse til projektleder. Den 
toårige etableringsfase vil være i tæt 
samarbejde med kommune, med målet om 
at blive et selvstændigt foreningsdrevet 
frivilligcenter derefter. 

Grundøkonomien éfter etableringen hviler på 
50% fra kommunen og 50% fra 
socialstyrelsen. Ansvarlig til den tid bliver 
centerlederen og centrets bestyrelse.  

Frivilligcentrets fysiske placering afklares i 
etableringsfasen. 
Hans vil fortsat være frivilligrådets 
repræsentant i arbejdsgruppen. 

 

3b. Stand på borgermøde 16. marts: 

Frivilligrådet ønsker på nuværende tidspunkt 
ikke at være engageret. Rådet er ikke sikker 
på, at man er langt nok med frivilligcentret til 
at lægge noget frem. 
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4. Brev fra Hjerneskadeforeningen vedr. tildeling af 
§18-midler for 2019.  
4a: Brev fra Naturvandrerne vedr. §18-midler 
4b: Brev fra Motion og Samvær for kræftramte i 
Nørager vedr. §18-midler 

Hjerneskadeforeningen: Frivilligrådet 
fastholder sin beslutning, der med 
begrundelse meddeles foreningen. 

4a. Naturvandrerne: argumenterne 
anerkendes og imødekommes. Bevilges 
8.800 (40 kr pr. medlem) 

4b. Motion og samvær for kræftramte: 
redegørelsen vedr. økonomien er modtaget 
og tilskudsbeløbet udbetales. 

5. Redegørelse fra De frivilliges forening for børn og 
unge i.f.m. ansøgning om udviklingstilskud.  

Det bevilgede udviklingstilskud udbetales. 

6. Drøftelse af bedst mulige forløb i.f.m. resterende 
§18-tildeling. 
 

Det besluttet at tage det som fast punkt på 
dagsorden, så der løbende kigges op, om 
hvor er der indsatsområder, der skal støttes. 

7. Årsmødet, valg: hvem genopstiller? 
 

På valg er:  
Pia (kan genvælges, men vil ikke være 
fmd/nfmd)  
Knud (har meddelt, at han ikke genopstiller) 
Lis (kan genvælges) 
Frank (kan genvælges) 
Suppl.: Arne og René er på valg. 

 
Det besluttes, at alle sundhedsudvalgets 
medlemmer inviteret til årsmødet.  
 
Fremover vil Lene Aarestrup vil fremover få 
tilsendt frivilligrådets referater som formand 
for sundhedsudvalget (og ikke længere som 
medlem af frivilligrådet). 

8. Næste frivilligrådsmøde er planlagt den 26. februar, 
med over en måned til årsmødet.  
Skal der aftales et ekstra møde til formandsberetning 
og afgørelse vedr. frivilligprisen? 
 

Februar mødet flyttes fra 26. februar til 13. 
marts 2019 kl. 10-12. 
Her behandles formandens beretning, 
frivilligprisen, forberedelser til årsmødet m.v. 

8. Eventuelt 

 

Evt. 

Årsmødet: Som underholdning spørges De 
Rytmiske Unoder fra Skørping 
Som fagligt indslag: Udviklingskonsulent 
Dannie Larsen fra FriSe om frivilligcentre. 

Mona og Sietske er ansvarlige for aftaler 
vedr. traktement 

 


