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Referat 
Til stede Hans Rønnau, Lis Pedersen, Arne Jensen, Birgit Jensen, June Lynghold Veiss, Gert 

Jensen, Elly Østergaard, Jeppe Østergaard, Ane Kjeldbjerg Hansen 

Fraværende Mona Høegh, Axel René Aubertin 

Referent Ane Kjeldbjerg 

Ordstyrer Hans Rønnau 

 

 1. Godkendelse af dagsorden 

Et enkelt ord rettet: diskussion erstattet med drøftelse under punkt 4 

 

 2. Nyt fra Sundhedscentret, frivillighedskonsulenten, formanden og rådets 
medlemmer 

NYT FRA SUNDHEDSCENTRET V. JEPPE ØSTERGAARD: 

• Fredag d. 19. august: første spadestik til det nye sundhedshus 

• Demensvenlige foreninger – samarbejde med CPO og CSKF (Ane, Maiken, 
Jeppe). Hans Rønnau foreslår, at demenskoordinator Marianne Finderup del-
tager i frivilligfestivalen på Støvring gymnasium 

• Projekt ”Fællesskaberne”: Frivilligcentret har søgt midler til dette projekt i 
samarbejde med bl.a. Kommunen. Svar kommer i september. Socialstyrelsen 
har tilbyder det til tre Frivilligcentre i Danmark. Det er et 4årigt projekt. Penge 
vil gå direkte ud til foreningerne. Handler om rummelige foreninger. Alle typer 
foreninger kan være med, og mange forskellige samarbejdspartnere vil dell-
tage.  

• Sparekassen Danmark vil give tilskud på 100.000 til Frivilligcentret til ukrai-
nere. Pengene skal bruges til at give ukrainske børn kendskab til idrætslivet. 
Rebild Kommune samarbejder med Frivilligcentret om dette.  

 

NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENTEN: 

• Der er nu igen besøgskoordinatorer i Terndrup og Skørping. Tidligere var 
der én koordinator for begge områder, nu er der to: Finna Irene Simon-
sen (Skørping) og Henny Fogde Larsen (Terndrup) 

• Projekt FlereMed kører godt. Projektet har indtil nu hjulpet mere end 35 
mennesker ud i foreninger og fællesskaber.  

• Information om det kommunale udviklingsarbejde omkring en frivillig-
hedsstrategi. Målet er at udvikle og optimere det sociale frivillige ar-
bejde, der foregår på de kommunale institutioner (ældrecentre, skoler 
osv). Både kommunalt ansatte og frivillige vil blive involveret i denne pro-
ces. Birgit Jensen nævner ældre læsevenner på Sortebakkeskolen som et 
eksempel på, hvor frivillige gør en god indsats indenfor kommunalt regi.  

• March mod ensomhed foregår d. 20.-21. september. Frivilligrådets med-
lemmer opfodres til at deltage. Pressemeddelelse om arrangementet bli-
ver vedhæftet referatet. 
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NYT FRA FORMANDEN: 

• D. 21. september afholder Rebild Kommunes ældreråd et netværksmøde for 
om ældreområdet for alle foreninger, der har ældre som målgruppe. 

• D. 6. november afholder Frivilligcenter Rebild frivilligfestivalen på Støvring 
gymnasium. Festivalen er for alle foreninger. Indbydelsen sendes ud med 
dette referat.  

NYT FRA NÆSTFORMAND, LIS PEDERSEN:  

Der er igen dansearrangement d. 2. oktober. Det foregår i Stubhuset fra 14.00-16.30. 
Dørene åbnes kl. 13.30. Arrangementet kaldes Søndagscafé og arrangeres af Ældre-
sagen, Lions Club, Alzheimerforeningen og frivillige demensvenner.  

 

NYT FRA JUNE VEISS, FORENINGEN RØDDERNE 

Det går forrygende med foreningen. Den har nu 98 medlemmer og er blevet en del 
af projekt FlereMed.  

 

NYT FRA GERT JENSEN/SULDRUP: 

Hjerteforeningen vil gerne have en hjertesti i Suldrup og har spurgt Suldrup Senior-
service, om de vil hjælpe. 

 

  

3. Frivillig Fredag 

Det færdige program/invitationen sendes ud med dette referat.  

Da Bælum Borgerforeninger udfører stort set alle praktiske opgaver, er der ingen op-
gaver til Frivilligrådet, udover at tage godt imod gæsterne og servere bobler (Auber-
tin). 

 

  

4. Budget 2023-2026. En drøftelse af kommunens udmeldinger  

• Læs her: Budget 2023-2026 bliver en spareøvelse | Rebild kommune 

• Der er dialogmøde for Frivilligrådet d. 28. september kl. 16.00 

 

BUDGET OG HØRING: 

Hans Rønnau, formand: Hvad skal Frivilligrådet skrive i et høringssvar, hvis der skal 
spares på det frivillige sociale område? 

Gert Jensens forslag: De frivillige koster meget lidt i forhold til, hvad kommunen får 
ud af det.  

Hans Rønnau: Det er blevet dyrere at være frivillig/lave frivilligt arbejde, så vi vil være 
taknemmelige for blot at få samme beløb som hidtil.  

Lis Pedersen: Vigtigheden af §18-midlerne. Eks: vigtigheden af §18-midlerne. Besøgs-
tjenestens tur til Lille Vildmose, som skabte stor glæde blandt både besøgsvenner – 
og værter. 

https://rebild.dk/om-kommunen/oekonomi/budget-2023-2026-bliver-en-spareoevelse
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Birgit Jensen giver eksempel på frustration over, at kommunen (Natur og miljø) ikke 
vil støtte og hjælpe lokalt frivilligt arbejde.  

Jeppe Østergaard forklarer årsagen (udvalgsmøder, hvor sager skal godkendes) og 
opfordrer til, at de frivillige taler med os i CSKF, hvis der er sager, der kræver inddra-
gelse af Teknik og miljø.  

 

DIALOGMØDET:  

Alle i rådet skal deltage i dialogmødet.  

Jeppe Østergaard: Onsdag d. 24. august sendes spareforslagene til høring. 

Ane Kjeldbjerg skriver til Frivilligrådet, hvilke punkter i sparekataloget, de skal for-
holde sig til.  

 

I mødes ½ time før til dialogmøde. I dag hedder det Kultur, Fritids- og Sundhedsud-
valget.  

Frivilligrådet bør sende en dagsorden til rådet før selve dialogmødet.  

 

 5. §18-midler – og foreningernes generelle økonomi her under den økonomi-
ske krise 

Ane Kjeldbjerg sender den tekst til Frivilligrådet, som blev sendt til forenin-
gerne sidste år ifm. §18-midler og deadline for ansøgning. 

June Veiss: Det kan være svært at gennemskue, hvem der må søge. 

Ane Kjeldbjerg: Alle foreninger, der gør en direkte social indsats kan søge.  

Hans Rønnau: Problem, at genbrugsbutikkerne skal betale for at afleveret 
skrald. Hvordan kan det løses? Afleverer de som forening koster det penge, 
afleverer de det samme skrald som privatpersoner, er det gratis. Skal §18-
midler gå til aflevering af skrald?! 

Ane og Jeppe undersøger, om dette kan ændres.  

 

 6. Besøg af det nationale Frivilligråd i Brovst? 

Hans Rønnau informerer om, at det lansdækkende frivilligråd vil nedsætte et 
landspanel, der består af én frivillig fra hver af Danmarks kommuner. Formå-
let er at skabe en tættere kobling mellem den nationale og den lokale frivil-
lighed. 

 7. Justering af årshjul  

Dialogmødet indskrevet 

 8. Evt 

Gerd Jensen foreslår Hjertestarter-kursus arrangeret af Frivilligcentret/Kom-
munen. 

 

 


