
 
 

 
 

Referat af Frivilligrådets årsmøde d. 15. marts 2022 

Tid: 17-21 

Sted: Kulturstationen, Skørping 

Antal fremmødte: ca. 140, heriblandt Frivilligrådets medlemmer, borgmester Jesper Greth, Byrådsmedlem, 

Lene Aalestrup og byrådsmedlem Peter Hansen, Funktionsleder Janne Møller Olesen og 

Frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg Hansen 

Årsmødets forløb: 

• Velkomst v. formand for Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalget, Lene Aalestrup  

• Musik og lyrik v. Himmerlandstoner 

• Generalforsamlingen 

• Spisning 

• Offentliggørelse af valgresultatet 

• Oplæg om foreningsarbejde og FN’s Verdensmål 

• Uddeling af frivilligpriserne  

 

Lene Aalestrup bød de 140 deltagere velkommen til årsmødet, og herefter underholdte Himmerlandstoner, 

som består af musikere fra Spillemandsmuseet i Rebild. En del af teksterne var skrevet af Axel René 

Aubertin, der er suppleant i Frivilligrådet. 

Generalforsamlingen:  

Formanden for Frivilligrådet, Hans Rønnau, fremlagde årsberetningen, som blev godkendt.  

Funktionsleder Janne Møller Olesen blev valgt til som dirigent.  

Der blev taget afsked med Preben Kloster og Frank Pedersen, der ikke ønskede at genopstille til 

Frivilligrådet. De modtog hver en vingave som tak for deres gode indsats i Frivilligrådet. 

Lis Pedersen, Axel René Aubertin og Arne Jensen genopstillede. Derudover stillede Jane Knudsen, June 

Veiss og Birgit Jensen op til valget.  

June Veiss, Lis Pedersen og Birgit Jensen blev valgt som menige medlemmer i perioden 2022-2024. Axel 

René Aubertin og Arne Jensen blev valgt som suppleanter for perioden 2022-2023. 

Derudover består rådet af Hans Rønnau, Mona Høegh, Elly Østergaard og Gert Jensen.  

 

Oplæg om foreningsarbejde og FN’s Verdensmål 

Byrådsmedlem Peter Hansen holdt oplæg om kommunens arbejde med FN’s Verdensmål. Hans Rønnau 

holdt oplæg om Frivilligrådets arbejde med verdensmålene, og hvordan foreninger kan have fokus på disse. 

Hans henvist til den brochure, som Frivilligrådet har fået udarbejdet om Foreningsarbejde og FN’s 

Verdensmål.  

Foreningen Rødderne holdt et inspirerende oplæg om, hvordan de, som forening arbejder med 

verdensmålene.  



 
 

 
 

 

Frivilligpriserne 2022: 

Borgmester Jesper Greth præsenterede de syv kandidater, der var blevet indstillet:  

Anja K. Thomasen fra Mikroafdelingen Støvring Håndbold var indstillet for sin store betydning for de 

helt unge håndboldspillere.  

I 14 år har Anja taget imod mikrospillere helt ned til 3-4 år og fulgt dem frem til, de blev ungdomsspillere. 

Anja er rigtig god til at være med på børnenes niveau, og hun sørger for, at alle bliver set, og alle kan 

være med. Spørger man ældre spillere, hvem de bedst husker fra deres opstart som håndboldspillere, er 

det Anja, de nævner. 

I 2020 opstartede Anja holdet ”Bold og Bevægelse”, så de helt små børn i Støvring/Rebild kunne spille 

håndbold lørdag morgen. I år var dette hold fyldt op på 48 timer. Så populær er Anja. Anja er en kæmpe 

social kapacitet.  

Inge Buus var indstillet for det fantastiske arbejde, hun gør på Øster Hornum Ældrecenter, Birkehøj.  

Inger er en kvinde med hjertet på rette sted. Hun er kendt og afholdt af alle på Birkehøj. Hun er en flittig 

skubber på skubbeturene, hun er en god lokalkendt guide på turene ud i det blå med Birkebussen. Hun 

har også taget initiativ til en syklub.  

Inger er altid klar med gode råd, og hun er positiv og kreativ og står ikke tilbage for at klæde sig ud og 

underholde til husets fester. Inger sørger også for blomster både indenfor og udenfor på Birkehøj, og 

da Corona brød ud, troppede Inger op med hjemmebagte vafler til alle.  

IK FREM Sønderup-Suldrup. Repræsenteret af formanden, Sten Faber var indstillet for det store 

arbejde alle de frivillige i IK FREM gør for både det fysiske og mentale velbefindende hos dem, der bor i 

Sønderup og Suldrup. De frivillige sørger for, at alle aldersgrupper kan opleve glæde ved fysisk aktivitet, 

og de er med til at skabe et rigtig godt socialt fællesskab i byen. For travle børnefamilier er det også en 

kæmpe hjælp, at de frivillige henter børnene efter skole og tager dem med hen til hallen.  

Frivillige og bestyrelser i Terndrup Idrætscenter gennem 40 år. Repræsenteret af Karen Elbæk var 

indstillet for den kæmpestore indsats gennem 40 år. Frivillige var 1982 med til at bygge Svømmecenter 

Terndrup. Det var også frivillige, der stemte dørklokker og samlede ind, så centret kunne blive en 

realitet. Siden har frivillige stået i billetlugen og i cafeteriet, og de har hjulpet de mange gæster med 

både stort og småt. Bestyrelserne gennem de 40 år fortjener også en stor hyldest. De har lagt mange 

timers engagement og ulønnet arbejde i driften af idrætscentret. 

Henrik Grøn var indstillet for sit store engagement og sin initiativrighed.  

Henrik er en af hovedpersonerne bag Friluftsliv Rold Skov, som er et netværk, der er dannet for at skabe 

fokus på udfordringerne ved at udpege Rold Skov og Rebild Bakker til Naturnationalpark.  

Henrik stod i spidsen, da Friluftsliv Rold Skov samlede omkring 250 personer, der mødtes og gik tur med 

miljøministeren, da hun inviterede til en snak om Naturnationalparker. Henrik er efterfølgende rejst til 

Christiansborg flere gange og haft flere dialogmøder med politikerne.  

Derudover er Henrik også frivilligt medlem af styregruppen for Fremtidens Skørping Idrætscenter, hvor 

man arbejder for at forbedre faciliteterne i Skørping Idrætscenter til glæde for alle eksisterende og 



 
 

 
 

fremtidige brugere. Et af hovedformålene for SIC 2.0 er at skabe et socialt og aktivt rum for endnu flere 

af Rebild Kommunes borgere. Her har Henrik allerede brugt hundredvis af timer, hvor han kommer med 

uvurderlige inputs.  

Henrik gør med sine initiativer og frivillige indsatser en kæmpe forskel for lokalområdet og for mange 

borgere. 

Kristen Buus var indstillet for det kæmpe stykke arbejde, han udfører for alle i Øster Hornum. Både 

unge og ældre har nydt glæde af hans hjælpsomhed igennem næsten en hel menneskealder. Kristen har 

været med i FDF i Øster Hornum i ca. 50 år. 

Kristen har været meget aktiv både i bestyrelsen og alt arbejde inden for FDF. Fx står Kristen hvert år for 

kransebinding af kirkegårdspynt og salg af juletræer. Han var også meget aktiv ved indsamlingen af 

penge til bygning af kredshuset. 

Kristen var også foregangsmand for etablering af aktivitetsområdet på Katbakken. Han er stadig aktiv i 

det praktiske arbejde omkring vedligeholdelse af området.  

Kristen kører også beboerne fra Birkehøj til kirke og på ture ud i det blå med Birkebussen. En gang om 

ugen er Kristen også skubber med beboerne.  

Alle pensionister, der mangler en hjælpende hånd til noget praktisk, ved, at de kan ringe efter Kristen. 

Han er der hurtigt med sit værktøj. Har man brug for hjælpe, går man aldrig forgæves til kristen.  

 

Vinder af den sociale frivilligpris blev Inge Buus. Stor tillykke! Inge modtog et diplom i ramme, en 

gavekurv + en kunstgave 

Vinder af Initiativprisen blev Henrik Grøn. Henrik modtog et diplom i ramme, en gavekurv + et diplom 

med en check på 5000 kr. som skal gå til Friluftsliv Rold Skov. 

 

 

 

 

Referent: Frivillighedskonsulent Ane Kjeldbjerg Hansen 


