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Referat 
 
Til stede Mona Høegh, Lis Pedersen, Birgit Jensen, Hans Rønnau, Axel René Aubertin, 

Gert Jensen, Arne Jensen, June Veiss, Elly Østergaard, Jeppe Østergaard, Ane 
Kjeldbjerg Hansen. Gæst: Rune Gjerløv Winther 

Fraværende  

Referent Ane Kjeldbjerg Hansen 

Ordstyrer Hans Rønnau 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

 

 2. Præsentation af 

Hans Rønnau byder Jeppe velkommen. 

o Jeppe Østergaard, ny funktionsleder i Center Sundhed, Kultur og fri-
tid.  

Startede 1. april. Tidligere: Brønderslev Kommune, Bevæg dig for li-
vet. Har samarbejdet med Brønderslevs tidligere frivillighedskoordi-
nator om projekter. Erfaring fra frivilligområdet.  

Har læst politik og administration på universitetet.  

o Frivilligrådet 

Præsenterer sig. 

 

 3. Ensomhedsprojektet v. specialkonsulent Rune Gjerløv Winter 

Kommentarer efter Runes oplæg:  

Birgit Jensen: Samværsgruppe i KigInd i Nørager. Oprindeligt dannet af 
hjemmehjælpere. De tog borgere med, der var ensomme. Mange fra 
gruppen kommer i gang i andre af KigInds mange tilbud.  

Finder de trygheden i samværsgruppen, kan tør de nemlig gå ind i eksi-
sterende fællesskaber i foreninger.  

Jeppe Østergaard: Man kunne lade flere foreninger gå sammen om at 
etablere sådanne samværsforeninger.  

Arne Jensen: Det er svært at få ensomme med på vandreture. De tilmel-
der sig ikke, selvom man laver PR for turene.  

Elly Østergaard: De ensomme kommer kun en gang i den sociale strikke-
klub, derefter har de undskyldninger for ikke at komme.  

Hans Rønnaus forslag: Etablere samværsgrupper for de 114.000 kr fra 
Frivilligrådet, dvs. de 114.000 kr, der er øremørket ensomhedsprojektet. 

Forslag til Rune fra Frivilligrådet: Samarbejde med praktiserende læger. 
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Aubertin: Tryghed er alfa omega. Tal med de ensomme om angsten for 
at komme ud blandt andre. 

 

 4. Nyt fra Sundhedscentret, frivillighedskonsulenten, formanden og rå-
dets medlemmer 

       Sundhedscentret v. Jeppe:  Ikke noget nyt pt. 

       Frivillighedskonsulenten:  

• Stubhusets Plus1, hvor hver person, der køber billet kan tage en ven med 
gratis. Ane sender invitation ud til Frivilligrådet – til infomøde om kon-
certerne 21. juni 16.30-18.00.  

• §18-midler kan fortsat udbetales til grupper uden CVR-nummer og besty-
relse. Kommunen må gerne overføre til private konti. 

• FlereMed: Lige nu over 50 deltagere og cirka 30 ude i foreninger og fæl-
lesskaber.  

• Besøgstjenesten i Terndrup-Skørping søger ny koordinator og i Støvring 
søger de en, der kan være koordfinator sammen med den nuværende, 
Jonna Gribby. 

• Frivillighedskonsulenten går i gang med at oprette foreningsportalen på 
Rebild Kommunes hjemmeside.  

Formanden:  

• Det er et problem, at bankernes gebyrer tager så meget af de udbetalte 
§18-midler. Sparekassen Danmark er dog billigere end de andre banker.  

Forslag fra formanden: alle foreninger, de rhar fået under 10.000 kr. i 
foreningstilskud skal modtage 600 kr. i tilskud. Pengene skal tages fra 
samskabelsespuljen. Ca. 30 foreninger skal have. 

• March mod ensomhed – vandrer i år fra Suldrup. 20.-21. september. 

Frivilligcenter Rebild afholder en Frivilligfestival søndag d. 6. november 
2022. her kan foreningerne få en stand. Alle frivillige sociale foreninger 
opfordres til at deltage og også til at melde sig ind i Frivilligcentret. Det 
gøres her: Bliv Medlem (frivilligcenterrebild.dk) 

 

Nyt fra medlemmerne: 

• Den 2. december 2022 fejrer Lions Club 50 års jubilæum. Der vil blive an-
nonceret et arrangement senere. 

• Foreningen Rødderne samarbejder med dagtilbuddene og deltog i inspi-
rationsaften om dagtilbuddene med Rebild Kommune d. 10. marts, 

Foreningen Rødderne vokser. Den har pt. over 80 medlemmer og har 
derfor pladsproblemer i de nuværende lokaler. Der arbejdes på at få lov 
til at låne en del af Hellum Skole.  

I september afholder foreningen familielejr i Brovst. Denne er allerede 
udsolgt.  

 

 

https://frivilligcenterrebild.dk/foreninger/bliv-medlem
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 5. Besøg hos det nationale Frivilligråd i Brovst v. Hans Rønnau 

Hans Rønnau har sagt til det nationale frivilligråd, at vi gerne vil vide, 
hvad vi konkret kan bruge det til. De har manglet forståelse for, hvorfor 
vi vil besøge dem, så Hans foreslår, at droppe besøget- 

Jeppe: Foreslår at invitere det nationale frivilligråd, så de kan høre vores 
kritik, samt gøre en indsats for, at de tager sig af problemet med banker-
nes gebyrer.  

Beslutning: Vi besøger ikke det nationale frivilligråd i Brovst tager ikke, 
men til næste møde, vil vi diskutere, om vi ønsker at få formanden for rå-
det på besøg. 

 

 

 6. FN’s Verdensmål  

o Uddeling af brochure 

o Hvordan kan vi udbrede viden om brochuren og sikre, at forenin-
gerne bruger den? 

Frivillighedskonsulenten formidler brochuren til alle foreninger.  

Foreningerne skal besvare de fire spørgsmål, som findes indeni bro-
churen, når de søger om §18-midler næste gang.  

Frivillighedskonsulenten sørger for, at ansøgningsskemaet revideres, 
så foreningerne skal svare på spørgsmål om, hvad deres forening gør 
for FN’s verdensmål.  

 

 7. Frivillig Fredag 

o Sidste nyt fra Frivillig Fredag-arbejdsgruppen v. Arne, Elly, Aubertin 
og Ane 

Frivillig Fredag afholdes d. 30. september i Bælum Skovpavillon. Ma-
den     leveres af Spar Købmanden i Bælum.  

Vagn Mikkelsen underholder. 

Foredragsholdere bliver: Jacob Ellemann, Birgitte Mikkelsen og Mo-
gens Rosenbeck, som alle er lokale ildsjæle fra Rebild Øst-Klyngen. 

 

 8. Eventuelt 

 


