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Status om etableringen af Frivilligcenter Rebild 
 

Der er gennem en årrække blevet arbejdet på at etablere et foreningsdrevet frivilligcenter i Rebild kom-
mune, og særligt fra den 1. april 2019, hvor arbejdet blev formaliseret i et etableringsprojekt med en 
projektleder tilknyttet, har arbejdet taget fart. Den 31. marts 2021 afsluttes etableringsprojektet, og 
Frivilligcenter Rebild er klar til drift.  

Frivilligcenteret skal være en ny hånd i ryggen for de frivillige, som skal støtte, synliggøre og udvikle de 
frivillige foreninger, grupper og det frivillige arbejde generelt i hele kommunen.  

 

Dette notat indeholder hermed en status om etableringen af Frivilligcenter Rebild omhandlende: 

 Konstitueringen af foreningen Frivilligcenter Rebild og vejen dertil 

 Beslutning om lokaler og baggrunden herfor 

 Overvejelser om tilgængelighed i hele kommunen  

 

 

Konstituering af foreningen Frivilligcenter Rebild 
Den 5. oktober 2020 blev der afholdt stiftende generalforsamling i foreningen Frivilligcenter Rebild, og 
der blev nedsat en bestyrelse, som bredt repræsenterer de frivillige foreninger og kommunen geografisk. 
Bestyrelsen består i dag af:  

 Hans Rønnau, frivilligrådet, kulturområdet og det frivillige sociale område, Skørping (Formand) 

 Inger B. Bøytler Jensen, det frivillige sociale område, Aarestrup (Næstformand) 

 Merete Langeland, Landsbyrådet, Gravlev (kasserer) 

 Charlotte Meng, kulturområdet, Skørping 

 Ole Mark Jørgensen, social- og kulturområdet, Støvring 

 Ane Kjeldbjerg Hansen, fritidsområdet, Skørping 

 Mogens Johannesen, det frivillige sociale område, Terndrup 

 

Foreningen har tilbudt byrådet og forvaltningen hver en plads i bestyrelsen, men byrådet har besluttet 
ikke at tage imod tilbuddet. Den 16. marts afholder frivilligcenteret ordinær generalforsamling online, 
hvor der således er valg om alle 7 bestyrelsesposter og to suppleantposter. Alle nuværende bestyrelses-
medlemmer på nær Ane Kjeldbjerg Hansen genopstiller.   

 

Læs om Frivilligcenter Rebild på hjemmesiden www.Frivilligcenterrebild.dk. Har kan I også finde invitation 
til generalforsamling, vedtægter osv.  

http://www.frivilligcenterrebild.dk/
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Beslutning om lokaler og baggrunden herfor 
Frivilligcenter Rebild er pr. 1. februar 2021 flyttet i egne lokaler i Business Park Nord, Østre Allé 6, lokale 
70, 9530 Støvring. Valget herom blev truffet på et bestyrelsesmøde den 5. januar 2021. Der har været 
en lang række overvejelser bag denne beslutning.  

 

Forhistorien 

Arbejdet med etableringen af Frivilligcenter Rebild blev initieret på et dialogmøde d. 15. august 2017, 
hvor talspersoner fra 15 frivillige sociale foreninger præsenterede et ønske og behov for fysiske rammer 
for de frivillige i Støvringområdet. Der blev på baggrund heraf nedsat en arbejdsgruppe bestående af 
repræsentanter fra Ældresagen, Ældrerådet, Frivilligrådet, Fritidsrådet og Kulturrådet samt to medarbej-
dere og chefen fra Center Sundhed, Kultur og Fritid 

 

Arbejdsgruppen anbefalede, at der arbejdes på etableringen af et foreningsdrevet frivilligcenter, som dels 
skal være et udviklings- og servicecenter for det frivillige område, dels et mødested for de frivillige.   
Dette blev godkendt i Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i maj 2018, der blev ansøgt og 
midler til etableringsarbejdet via Socialstyrelsen, og etableringsprojektet blev igangsat den 1. april 2019.   

 

Som det første i etableringsprojektet blev der gennemført en besøgsrunde blandt mere end 70 frivillige 
foreninger og grupper i kommunen med fokus på at kortlægge de frivilliges ønsker, behov og idéer til et 
kommende Frivilligcenter. Arbejdsgruppen arbejdede herefter hårdt på at omsætte disse inputs til praksis 
i form af en strategi og handleplan for Frivilligcenter Rebild, som de frivillige kan se sig selv i (se bilag).  

 

De frivillige kom i den forbindelse også med en række forslag til frivilligcentrets placering, og flertallet 
mente, at det var mest hensigtsmæssigt at placere frivilligcenteret i Støvring, da centeret her bliver til-
gængeligt for flest i kommunen. Arbejdsgruppen og senere bestyrelsen har herefter undersøgt og besøgt 
flere af de foreslåede lokationer. 

 

På et temamøde med Byrådet i august 2020 præsenterede arbejdsgruppen to forslag med tilhørende 
budgetter, som på daværende tidspunkt ansås som de bedste muligheder:  

 City Centret (Danske Banks gamle lokaler) – behov for i alt 700 tkr. i tilskud fra Kommunen. 
 Svinget – behov for i alt 500 tkr. i tilskud fra Kommunen.  
 

Byrådet indgik tirsdag den 29. september budgetforlig og afsatte i alt 500.000 kr. årligt i 2021-2024, idet 
Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget hver bidrager med et årligt driftstilskud på 250.000 kr. 
 
Bestyrelsen er meget tilfredse hermed, men det betød også, at der ikke var penge til at leje lokalerne i City 
Centeret. I mellemtiden blev arbejdsgruppen vidende om, at Svinget alligevel ikke var en mulighed.  
 
Arbejdsgruppen afsøgte derfor igen mulighederne og besøgte blandt andet igen lokalerne i City Centret og 
Grangårdscenteret og til sidst også Business Park Nord, og her viste sig en rigtig god mulighed for.  
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Lokalerne i Business Park Nord 

I Business Park Nord har Frivilligcenteret nu fået egne lokaler. Der er eget mødelokale, et lille samtale-
rum og et rum med plads til arbejdspladser til Frivilligcenterets ansatte og frivillige samt mulighed for 
udlån af kontorplads til kommunale nøglemedarbejdere og frivillige. Lokalerne har egen indgang, egne 
toiletter og et lille tekøkken.  

Herudover har frivilligcenteret og frivilligcenterets medlemsforeninger mulighed for at låne mødelokalerne 
i Business Park Nord til møder og enkeltstående arrangementer. 

Bestyrelsen er således rigtig tilfredse med denne løsning, som anses som den bedst mulige løsning, der i 
videst mulig udstrækning tilgodeser alle ønsker og behov.  

 

Følgende lokationer har været i spil. 

 

City Centret i Støvring  

Danske Banks gamle lokaler 

Rigtig fine og velegnede lokaler, god placering, men dyrt i forhold 
til frivilligcenterets budget 

Grangårdscentret 

 
Fine, velegnede lokaler, fin placering, dog mindre tilgængeligt, da 
på 1. sal og dyrt i forhold til frivilligcenterets budget 

Svinget  

 
Ok sted at starte, prisen var umiddelbart rimelig, men det viste 
sig undervejs, at lokalerne ikke bliver ledige alligevel.  

Det nye sundhedshus 
 

God placering, men dyrt i forhold til centrets budget. 

Delte meninger i arbejdsgruppen om, hvorvidt det er ideelt med 
en placering i Sundhedscenteret, da de frivillige på bl.a. idræts- 
fritids-, og kulturområdet også skal kunne se sig selv i Frivillig-
centeret. 

Materialegården 
 

God placering tæt på Multihus, tennisbaner mv., men det er på 
nuværende tidspunkt ikke i en stand, hvor det kan anvendes som 
frivilligcenter.  

Business Park Nord 
 

God placering og god pris ift. faciliteter og service. 

 

 

 

Overvejelser om tilgængelighed i hele kommunen  
Selv om Frivilligcenter Rebild nu er placeret i Støvring, er det bestyrelsens klare intension, at Frivilligcen-
terets services skal være tilgængelig for de frivillige i hele kommunen og ikke kun i Støvring. Det skal 
være muligt at få den samme hjælp fra Frivilligcenteret uanset, hvor man kommer fra i kommunen. Pla-
nen er derfor, at: 

 Frivilligcenteret kommer ud og rådgiver de frivillige der, hvor de er. 

 Frivilligcentrets arrangementer (kurser, netværk mv.) bliver afholdt rundt omkring i kommunen. Se-
nest har Frivilligcenteret afholdt et kursus om fundraising i Kig Ind i Nørager  

 Der arbejdes på, at Frivillighedscenteret skal være tilgængeligt i lokalområderne på faste dage, så de 
frivillige på den måde let kan komme i kontakt med Frivilligcenteret. 
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Desuden er det skrevet ind i Frivilligcenterets vedtægter, at ’Det tilstræbes, at der er en bred geografisk 
repræsentation i bestyrelsen, samt at de forskellige frivilligområder er repræsenteret’ – dette for i videst 
muligt omfang at sikre et bredt funderet Frivilligcenter Rebild. 


