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Referat af konstituerende Frivilligrådsmøde fredag d. 8. april 2022 
Mødested: Businesspark Nord, Østre Allé 6, Støvring.  
Tid: 10-11.30 
Deltagere: Hans Rønnau, Lis Pedersen, Axel René Aubertin, June Lyngholm Veiss, Elly Østergaard, 
Mona Høegh, Gert Jensen, Arne Jensen, Birgit Jensen, Ane Kjeldbjerg Hansen 
 

1. Præsentationsrunde og velkommen  Medlemmerne præsenter sig og fortæller bl.a., 
hvilke foreninger, der er aktive i: 
Hans Rønnau, Skørping, flygtningegruppen 
Elly Østergaard, Øster Hornum, Den sociale strikke-
klub 
Arne Jensen, suppleant, Lindenborgvej. Ældresa-
gen Skørping/Terndrup, gå-gruppe.  
Aubertin, suppleant, Gl. Skørping, Lions Club 
Mona Høegh, Nørager, Tryghedstelefonen  
Birgit Jensen, Nørager. Tidligere daglig leder i Kig 
Ind. Og tidligere med til at starte stedet op som fri-
villig. Også aktiv i ”Nørager vedligehold”. 
Gert Jensen, Suldrup, Suldrup Senior Service 
Lis Pedersen, Støvring, Ældresagen Støvring/Nøra-
ger. Hjerteforeningen. Besøgstjenesten. 
June Veiss, Rebild: Foreningen Rødderne, Lege-
stuen Spiren. 
 

2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt 
 

3. Konstituering af det nye Frivilligråd 
 

Hans Rønnau: formand 
Lis Pedersen: næstformand 
 

4. Gennemgang af Frivilligrådsmappen v. Ane 
 

Følgende blev gennemgået:  
- Forretningsordenen 
- Tildelingskriterierne for §18-midlerne 
- Lovteksten/baggrunden for §18-midlerne 
- Den traditionelle frivilligpris 
- Initiativprisen 
- Relevante afsnit om frivilligt arbejde fra Politik 

for Oplevelser, fritid og fællesskab, samt Politik 
for Omsorg og sundhed 

 

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

Frivillighedskonsulenten: Rebild Kommune plan-
lægger i samarbejde med Frivilligcenter Rebild et 
kursus for foreninger om reglerne for håndtering af 
personfølsomme oplysninger (også forkortet 
GDPR).  
Jeppe Østergaard er pr. 1. april 2022 tiltrådt som 
ny funktionsleder for Center Sundhed, Kultur og 
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Fritid. Jeppe vil blive inviteret til Frivilligrådets næ-
ste møde 
 
Hans Rønnau: Det nationale frivilligråd sender ny-
hedsbrev ud, om at vi i Rebild Kommune havde 
kampvalg til frivilligrådets generalforsamling, og at 
rådet nu også har et ungt medlem på 33 år. Hans 
oplyste det nationale frivilligråd om dette lige efter 
årsmødet d. 15. marts.  
Læs om frivilligrådet her: www.frivilligraadet.dk  
 
Hans foreslår, at Rebilds Frivilligråd tager til Brovst 
og besøger det nationale frivilligråd. Hans aftaler 
dato med dem.  
 
Ukraine: Kommunen, Frivilligcentret og flygtninge-
foreningerne samarbejder om modtagelse af ukrai-
nerne.  
Aubertin efterlyser nyhedsbrev om, hvad der sker 
på Ukraine-området i Kommunen.  
Ane Kjeldbjerg oplyser, at man kan læse om mod-
tagelse af ukrainerne på kommunens hjemmeside: 
Situationen i Ukraine | Rebild kommune  
Man kan også kontakte kommunens Ukraine-an-
svarlige: Anja Birch Nielsen på tlf: 4177 6108 eller 
mail: anbn@rebild.dk 
 
June Veiss fortæller: Der arbejdes stadig på for-
eningsprojektet på Hellum Gl. Skole 
D. 20. april skal arbejdsgruppen mødes med øko-
nomiudvalget. Et møde med borgmesteren er alle-
rede afholdt. 
 

6. Evaluering af årsmødet Ros: 
Godt, at Rødderne var inviteret, og at foreninger 
inviteres til at holde oplæg. 
Vellykket, at årsmødet startede med underhold-
ning.  
Stor ros til Husmændene for deres arbejde. 
 
Ris:  
Nogle savnede mere tid til at spise. 
 

7. Sidste nyt om planlægningen af Frivillig Fredag 
v. Ane 

 

Sanger Vagn Mikkelsen er bestilt til underholdnin-
gen. 
Frivillig Fredag foregår i år i Bælum Skovpavillon 

http://www.frivilligraadet.dk/
https://rebild.dk/situationen-i-ukraine
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8. Ensomhedsprojektet v. Hans Rønnau 
 

Frivilligrådet er glade for, at Ensomhedsprojektet 
nu er igangsat. Hans kunne referere fra Rune, Spe-
cialkonsulent i Center Sundhed, Kultur og Fritid, 
hvordan det er tænkt, og at det matcher det, Frivil-
ligrådet nikkede ja til, da Frivilligrådet afsatte om-
kring 100.000 kr. til projektet. 

Det er Frivilligrådets anbefaling, at de afsatte mid-
ler tilgår de foreninger og grupper, som bliver ak-
tive i gennemførelsen af Ensomhedsprojektet.  

Det er Frivilligrådets opfattelse og anbefaling, at 
Frivilligcenter Rebild via FlereMed får en tovhol-
derfunktion i forhold til fordelingen af de afsatte 
midler i samarbejde med Center Sundhed, Kultur 
og Fritid. Frivilligrådet forventer at blive løbende 
orienteret herom, og rådet stiller sig til rådighed til 
sparring og opbakning til projektet.  

 

9. Fastsættelse af Frivilligrådsmøder i 2022 Følgende møder er fastlagt: 
D. 30. maj kl. 10-12.00  
D. 22. august kl. 10-12. 
 
 
 

10. Evt.  Hans Rønnau skriver brev til Ældrecentrenes bru-
gerråd angående anvendelsen af det §18-tilskud, 
som brugerrådene får årligt. Frivilligrådet vil minde 
rådene om, at disse penge også skal gå til at pleje 
de frivillige med gratis kaffe ol.  
 
Axel Aubertin: Lions Clubs Rebildkalender kan re-
kvireres af foreningerne. Sælges for 50 kr., og sæl-
geren får de 20 kr.  
 

 


