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Referat 
Til stede Hans Rønnau, Elly Østergaard, Lis Pedersen, June Veiss, Axel René 

Aubertin, Gert Jensen, Jeppe Østergaard, Ane Kjeldbjerg Hansen 
Fraværende Arne Jensen, Mona Høegh, Birgit Jensen 

Referent Ane Kjeldbjerg Hansen 
Ordstyrer Hans Rønnau 

 
 1. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 
 

 2. Besparelse på 200.000 kr. indenfor det frivillige sociale om-
råde 
 
• Tildelingskriterierne for §18 skal ændres som følge af by-

rådets beslutning om en besparelse på 200.000 kr.  
• Frivilligrådet fremlagde sit forslag til, hvordan pengene 

kan spares. Mulighederne blev drøftet, og det blev aftalt, 
at funktionsleder Jeppe Østergaard og frivillighedskonsu-
lent Ane Kjeldbjerg på baggrund af drøftelsen, sender et 
endeligt forslag til frivilligrådet tirsdag d. 20. december, 
og rådet giver en tilbagemelding senest d. 21.  
 

 3. §18-midler 
 

• Forenings- og aktivitetstilskud blev gennemgået. 
 

• Fordeling af udviklingsmidler blev behandlet. Frivilligrådet                                               
godkendte alle ansøgningerne bortset fra en enkelt, der var 
folkeoplysende, og derfor ikke kan modtage uden yderligere 
uddybelse omkring det sociale formål. 

 
 4. Nyt fra Sundhedscentret, frivillighedskonsulenten, forman-

den og rådets medlemmer 
• Sundhedscentret/Center Sundhed, Kultur og Fritid har for 

tiden fokus på udmøntning af budgettet og på udvikling 
af samarbejde på tværs af foreningstyper. 

• Projekt FlereMed kører som planlagt og går godt.  
• Byens hus i Støvring er under udvikling. Planen er, at det 

skal ligge i det tidligere Citycenter. Der arbejdes på, at Fri-
villigcentret bliver placeret i Byens Hus.   
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• Foreningen Rødderne og Spiren vokser stødt og får nye 
medlemsfamilier. Rødderne har været på inspirationsba-
sar med Rebild Kommune og roste arrangementet. 

• Frivilligcentrets Frivilligfestival blev også rost. Festivalen 
gav mulighed for at møde andre foreninger og udveksle 
idéer og erfaringer.  

• June Veiss har besøgt Borremose efterskole, hvor de 
ukrainske flygtninge bor. Hun har lavet aktiviteter for de 
ukrainske børn og deres mødrene og bedstemødre.  

 
 5. Evaluering af Frivillig Fredag 

 
• Arrangementet vurderes til at været et af de bedste no-

gensinde, fordi Bælum Skovpavillon er så hyggeligt et 
sted, men dog var p-forholdene ikke gode.  

• Maden fik stor ros, og det er godt, at vi støtter de lokale 
handlende.  

• Der var god tilfredshed med oplæggene og underholdnin-
gen. 

• Samarbejdet/planlægningsfasen forløb upåklageligt. 
• Idéer til næste års arrangement: 

Frivilligrådet ønsker at fastholde Frivillig Fredag og fejrin-
gen af de frivillige, men pt afventer rådet, hvad Kultur-, 
Fritids- og Sundhedsudvalget beslutter angående Frivillig 
Fredag 2023. Det er udvalgets forslag at slå Årsmødet og 
Frivillig Fredag sammen. Frivilligrådet ønsker at bevare 
begge arrangementer. 

 
 6. Ensomhedsprojektet v. formand Hans Rønnau  

• Frivilligrådet ønsker mere aktivitet i projektet, dvs, at 
en del af projektmidlerne gives til foreningerne, så de 
kan hjælpe ensomme borgere. 

• Rådet foreslår, at sygeplejerskerne inviteres til et 
møde, som arrangeres af FlereMed. Her kan sygeple-
jerskerne møde både FlereMed og foreningerne i det 
givne lokalområde. Idéen bringes videre til FlereMed 
og Frivilligcentret.  

 
 7. Evt. 

Der blev afsat en dato for Frivilligrådets årsmødet 2023, 
nemlig d. 21. marts 

 


