
Møde i Frivilligrådet 

23. januar 2023, Kl. 12.00-14.00 

Sted: Rådhuset, Støvring 

 
 
 

 

Dagsorden 

Til stede Hans Rønnau, Elly Østergaard, June Veiss, Axel René Aubertin, Gert Jensen, 
Jeppe Østergaard, Ane Kjeldbjerg Hansen, Mona Høgh og Birgit Jensen 

Fraværende Lis Pedersen, Arne Jensen,  

Referent Ane Kjeldbjerg Hansen 

Ordstyrer Hans Rønnau 

 

  
1. Godkendelse af dagsorden 

 

  

2. Kultur-, Fritids-, og Sundhedsudvalgets beslutning vedr. besparelsen 
på de 200.000 kr. 
 

Frivilligrådets udkast blev godkendt, dermed også de nye 
ansøgningskriterier.  
 
Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget har godkendt, at der stadig 
afholdes både årsmøde og Frivillig Fredag, men der skal spares, så 
de to arrangementer bliver billigere at afholde end tidligere år. 
Udvalget appellerer til, at Frivillig Fredag får en ny form og kan 
afvikles flere steder i kommunen.  
 
Frivilligrådet ønsker at fastholde Frivillig Fredag som én central 
begivenhed for frivillige i hele kommunen. Arrangementet skal 
afholdes den sidste fredag i september. Rådet argumenter med, at 
det skaber kommunalt sammenhold og sammenhængskraft at 
holde et arrangement. 
Frivilligrådet vil sikre, at der spares på udgifterne til både Frivillig 
Fredag og Frivilligrådets årsmøde. 

 
  

3. Frivilligrådets årsmøde d. 21. marts 2023 
 
Årsmødet afholdes i KigInd fra kl. 17-21.  
Der kan være 130 mennesker.  
 
Årsmødet har følgende indhold:  

- Formandens beretning 
- Valg af nye medlemmer. Hans Rønnau, Mona Høgh og Elly 

Østergaard er på valg. Samt suppleanterne Arne Jensen og 
Axel René Aubertin. 

- Modtager af initiativprisen, Henrik Grøn, holder oplæg om 
sit frivillige arbejde siden sidste år.  

- Flere foredrag – evt. om de ukrainske flygtninge i 
kommunen. 

- Prisuddeling: den sociale frivilligpris og initiativprisen 
 

En arbejdsgruppe er valgt. Den består af June Veiss, Mona Høgh 
og Birgit Jensen, samt Ane Kjeldbjerg.  
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4. Nyt fra Sundhedscentret, frivillighedskonsulenten, forman- den og 

rådets medlemmer 
 
• Frivilligrådet ønsker til næste møde en oversigt over plejehjem 

og aktivitetscentre, der lukker.  
 
• Der udarbejdes en pjece om, hvordan Center Sundhed, Kultur 

og fritid kan støtte foreninger og frivillige aktører i kommunen 
 

• Center Sundhed, Kultur og Fritids konsulenter vil arbejde 
målrettet på at kontakte kommunens mange foreninger og 
frivillige aktører og tilbyde et besøg. 

 
• LIONS Club har afholdt 50 års jubilæum 
 
• Det ukrainske frivillige område udvikler sig. De frivillige hjælper 

lige nu ukrainerne med at finde boliger, og man er i gang med 
at udvikle en Ukrainecafé i Støvring (på Bavnebakkeskolen). 
Der er også en café i Nørager.  
Den 7. januar holdt frivillige danskere juleaften for ukrainerne.  

 
• Kurser i hjertestarter og førstehjælp efterlyses. Mona Høgh 

spørger Røde Kors.  
 
• Frivilligcentret har fået bevilget 100.000 kr. af Veluxfonden til 

at udarbejde en projektansøgning til partnerskabsprojektet 
”Fællesskabere”. Projektets målgruppe er 13-65-årige med 
psykiske og sociale udfordringer. Projektets partnere er 
Frivilligcentret (tovholder), flere kommunale centre, samt 
Business Rebild, Business Park Nord, DGI og NT. Der bliver 
også inddraget aktører fra foreninger mm.  

 
 

  
5. Evt.  

 
• Næste Frivilligrådsmøde: d. 27. februar 

 
• Deadline for at søge frivilligprisen og initiativprisen bliver 

fredag i uge 7.  
 

 


