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Dagsorden - Frivilligrådsmøde d. 2. februar 10.30-12.30 
Mødested: Business Park Nord, Mødelokale Skoven 
 
Til stede: Lis, Frank, Preben, Aubertin, Arne, Elly, Hans, Ane 
Afbud: Mona, Gert 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 
 
 

2. Nyt fra Sundhedscentret/Frivillighedskonsulen-
ten, fra formanden og fra rådets medlemmer 

 

Sundhedscentret:  
- Pga. omorganisering har Frivillighedskonsulen-

ten midlertidigt ny leder indtil 1. april, hvor der 
starter en nyansat funktionsleder. Det betyder, 
at funktionsleder Janne Møller Eriksen stop-
pede som leder for frivillighedskonsulenten d. 
1. januar. Janne er dog stadig tilknyttet Frivil-
ligrådets arbejde til og med d. 31. marts.  

- Ensomhedsprojektet, som efter aftale med fri-
villigrådet finansieres af §18-midler fra 2019, 
er igen i gang. Projektet indgår i et samarbejde 
med projekt FlereMed. Formand Hans Rønnau 
fremsender en mail til Janne Møller Eriksen og 
Lotte Holt Worup ang. frivilligrådets tidligere 
indstillinger omkring ensomhedsprojektet.  

 
Frivillighedskonsulenten:  
- Det lokale arbejdsmarkedsråd har bedt Frivil-

ligrådet komme med forslag til en repræsen-
tant fra flygtningeområdet, der vil deltage i rå-
det. Hans Rønnau meldte sig, og dette videre-
formidler frivillighedskonsulenten til udvik-
lingskonsulent Marian Alberg 

 
Hans Rønnau:  
- Fortalte, at der er stor aktivitet i det nationale 

frivilligråd, der nu om dage har kontor i Brovst. 
Hans er i dialog med rådet, og han videresen-
der for fremtiden mail derfra til vores eget lo-
kale frivilligråd. Man kan læse mere på Frivil-

ligrådet (frivilligraadet.dk), hvor der er mas-
ser af viden, råd og idéer til arbejdet med vo-
res frivilligråd-  

- Den 9. januar blev der afholdt åbent hus på 
Hellum gamle skole. Her ønsker frivillige for-
eninger at etablere et aktivitetshus for forenin-
ger i hele Rebild Kommune. Der mødte 80 

https://frivilligraadet.dk/
https://frivilligraadet.dk/
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interesserede op, og der blev nedsat to ar-
bejdsgrupper, som holder møde igen d. 9. fe-
bruar. Foreningen Rødderne er primus motor 
for projektet og har Frivilligcentret som hånd i 
ryggen.  

 

3. Kl. 10.50-11.20: Oplæg om projekt FlereMed v. 
projektets leder Frederik Bovbjerg.  

Efter oplægget blev det diskuteret, hvordan Frivil-
ligrådets medlemmer kan bidrage til projekt Flere-
Med.  
Preben Kloster: Røde Kors genbrugsbutik i Støvring 
er klar til at tage imod frivillige via FlereMed. Pre-
ben foreslår også, at nye frivillige, uanset i hvilken 
forening, de starter, får en kontaktperson.  
Arne Jensen: Vandregruppen i Terndrup har plads 
til nye medlemmer. 
 

4. Ansøgning fra Foreningen Rødderne. Se bilag. 
 

Godkendt. Foreningen Rødderne får 3500 kr. af de 
5000 kr., der er tilbage af udviklingsmidlerne for 
2022. Beløbet går til forplejning til mødet om kom-
mende aktivitetshus for foreninger på Hellum 
gamle skole d. 9. januar 
 
 
 
 

5. Frivilligpriser  
- Indkomne forslag 
- Idéer til uddelingen 

Der er er modtaget 3 indstillinger indtil videre. Frist 
for indstilling er d. 15. februar. 
Annoncen har været i avisen og på Facebook. Fri-
villighedskonsulenten sender den også til alle de 
sociale foreninger. 
Efter d. 15. februar sendes indstillingerne via e-
boks til Frivilligrådets medlemmer.   
Frivillighedskonsulenten opfordrer Frivilligrådet til 
at prikke folk på skuldrene mhp. initiativprisen. 

6. Frivilligrådets årsmøde 
- Sidste nyt fra arbejdsgruppen 
- Program 
- Formandens beretning 

 
 

Praktisk: 
Husmændene står for alt det praktiske, herunder 
også køb al øl, vand, servietter mm.  
Frivillighedskonsulententen laver navneskilte til 
Frivilligrådet 
 
Ang. programtider:  
Mødetid 16.30 (ikke kl. 16.00) 
Hans Rønnau vil tale 10 minutter, ikke 15, om FN’s 
Verdensmål 
Hans Rønnau vil gerne runde aftenen af  
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Fællessang: Aubertins frivilligsang. Frivilligheds-
konsulenten sender den til frivilligrådet og spørger 
Mona, hvilken melodi, det er. 
Karin Skovmand synger for.  
 
Maden:  
Enighed om tapas + noget sødt til kaffen. 
 
Foreløbigt budget:  
Husmændene (betales via Kinorevuen): 1500 kr 
Mad: 12.500 
Leje af lokale, Kulturstationen: ca. 500 kr. 
Himmerlandstoner: muligvis gratis. 
Blomster til de indstillede kandidater: max 2000 kr 
Blomster til vinderne: ca 400 kr. 
Gave til vinder af den sociale frivilligpris: 0 kr. (er 
købt) 
Gave til initiativprisen: 5000 kr – fra udviklingsmid-
lerne 2022.  
Kaffe, te, duge mm: ca 500 kr 
 
Vedr. betaling til husmændene: Frivillighedskonsu-
lenten finder ud af, hvad det kostede for de prakti-
ske opgaver i Skørpinghallen i 2019.  
 
Pressedækning:  
Frivillighedskonsulenten kontakter journalist 
Ole Jensen, Nordjyske (Hobro): 98527014  
 

7. Evt.  
 

Næste møde: onsdag d. 23. februar fra 10-12 på 
Business park Nord i lokalet Skoven.  
 

 


