Center Sundhed, Kultur og Fritid
Ref.: Sietske Vlieger Møller
Telefon: 99889415
E-mail: svmo@rebild.dk
Dato: 27. marts 2019

Referat fra årsmødet for det frivillige sociale arbejde i Rebild Kommune
onsdag d. 27. marts 2019 kl. 17.00-21.00 i Skørping Idrætscenters Cafeteria
Til stede: knap 140 tilmeldte repræsentanter fra de frivillige sociale organisationer, inkl.
Frivilligrådet samt fra Rebild Kommune: borgmester Leon Sebbelin og formand for
sundhedsudvalget Lene Aalestrup. Fra Center Sundhed, Kultur og Fritid: centerchef Claus
Holm, funktionsleder Janne Møller Olesen og frivilligkoordinator Sietske V. Møller.
Aftenens forløb:
Kl. 17.00
Velkomst ved Lene Aalestrup, formand for sundhedsudvalget
Fællessang: Hilsen til forårssolen
Årsberetningen ved Frivilligrådets formand Hans Rønnau
Valg til Frivilligrådet
Overrækkelse af Frivilligprisen 2019 ved borgmester Leon Sebbelin
Kl. 18.15
Spisning
Afstemningens resultat bekendtgøres
Kl. 19.00
Indslag ved Skørping Marionetteater
Strække ben-pause
kl. 19.45
Hvad kan vi bruge et frivilligcenter til? Ved udviklingskonsulent Dannie
Larsen, FriSe.
Sundhedsudvalgets formand Lene Aalestrup bød velkommen, præsenterede aftenens forløb og
hyldede de aktive frivillige: I er limen, der binder det hele sammen!
Herefter sang man Andersen og Dissings Hilsen til forårssolen
Frivilligrådets formand Hans Rønnau fremlagde årsberetningen for det forløbne år.
Beretningen blev godkendt med bifald.
Derefter var der valg til Frivilligrådet. Janne Møller Olesen var valgstyrer, Claus Holm, Mona
Høegh og Janne var stemmetællere.
Følgende blev foreslået: Pia M. Christensen, Lis Pedersen, Frank Pedersen, Jette Gaarde,
Preben Kloster, Arne Jensen og René Aubertin. Efter at hver kandidat kort havde præsenteret
sig, stemte de tilstedeværende.
Efter stemmeoptællingen var valgt som medlemmer for perioden 2019-21:
Pia M. Christensen, Lis Pedersen, Frank Pedersen og Preben Kloster.
Som suppleanter for perioden 2018-19 blev valgt: første suppleant René Aubertin og
anden suppleant Arne Jensen.
Frivilligprisen 2019.
Borgmester Leon Sebbelin forestod præsentationen af de 5 kandidater, der var blevet
indstillet.
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Nanna Kirkegaard fra Ravnkilde for sin utrættelige indsats ved træningen ude i naturen af
Rehabiliteringsholdet
Jette Ulstrup Nielsen fra Skørping for bl.a. sin store indsats for et demensvenligt Rebild
Karen Margrete Adamsen fra Kirketerp for sin alsidige frivillige indsats i lokalområdet, såvel
for børn, ældre, sports- og foreningslivet
Anna Gudrun og Kristen Buus fra Ø. Hornum for deres frivillige indsats bl.a. på Ø. Hornum
Ældrecenter, for seniorerne og for unge i tilknytning til Katbakken og FDF
Alle kandidater blev hædret med en personlig tak for deres indsats og en stor buket blomster.
Frivilligprisen 2019 gik til Karen Margrete Adamsen, fordi hun med sin menneskekærlige
indsats et bindeled mellem sundhed og kultur, mellem børn, pensionister, foreningsfolk og
forretningsfolk. For et lokalområde er sådan en indsats guld værd, sagde borgmesteren.
Ud over blomster fik Karen Margrete Adamsen overrakt et diplom og kommunens kunstgave
(to glasfugle).
Frivilligrådet og Center Sundhed, Kultur og Fritid var værter ved middagen, der bestod af thai
rød karry med kylling, grøntsager og jasmin ris. Hertil blandet salat, efterfulgt af kaffe og
gulerodskage.
Årsmødet bød efter spisningen på to indslag:
Et underholdende indslag ved Skørping Marionetteater, der opførte Papagenos sang fra
forestillingen Tryllefløjten. Spillerne viste dukkerne frem og fortalte om deres forestillinger for
alle aldre.
Et fagligt indslag om hvad vi kan bruge et frivilligcenter til ved Dannie Larsen,
udviklingskonsulent fra FriSe, som er fællesorganisationen for 86 lokale frivilligcentre i
Danmark.
Som optakt præsenterede Christina Dige Rejkjær sig. Christina er fra 1. april 2019 ansat i
en to års periode som projektleder for det kommende Frivilligcenter Rebild. Der er bevilget
penge fra såvel socialstyrelsen som kommunen dertil, og Christinas opgave er at opbygge
grundlaget og strukturen for et foreningsdrevet frivilligcenter.
Dannie Larsen fortalte om frivilligcentres opgaver og muligheder for at støtte, styrke og
udvikle frivilligheden i en kommune. Han viste nogle eksempler, og understregede, at hvert
frivilligcenter har sin egen karakter, alt efter de lokale ønsker og vilkår.
Bagefter var der god spørgelyst, ikke mindst om det kommende Frivilligcenter Rebild, som
bl.a. Dannie Larsen, Claus Holm, Lene Aalestrup og Sietske Møller svarede på.
Aftenen sluttede kl. 21.
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