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Aalborg Frivilligråd 

Generalforsamling 18. november 2014-11-06 

Rådets beretning 

Velkommen 

Stikord: 

Velkomst  

Ordstyrer: Jørn Carlsen 

 

Siden sidst: I skolen har vi opereret med læseferie – den tid, der skulle 

bruges til at repetere det forgange års indlæring og forberedelse til at 

brillere ved eksamensbordet. Det er lidt af det samme ved 

generalforsamlinger. Det er ikke så dårligt, for så for man skaffet sig det 

overblik, der giver en fornemmelse af, at der trods alt har været en nogen 

fremdrift i året, der er gået. 
 

Charter, frivillig fredag, frivilligpris, broevent, ny rådmand og struktur i forvaltningen, § 18, frivillig 

marked Aalborg, Nibe og Hals, Nibenitten, Seniorfestival Hou, Årsmøde Frivilligrådet København, 

Dialogmøde inviteret af forvaltningen, frivilligkoordinator, Visionsmøder i ældre- og 

handicapforvaltningen, ensomhed, politikere i praktik, forsikring, tryghed i ansættelsen, 

Aktivtældreliv, Ib død, høring strategi for friv. Arb. 

 

I det forløbne år er der kommet et nyt frivillig charter. Én håndfæstning, 

kunne man kalde det, for samspillet mellem den frivillige verden og det 

offentlige. Det pointeres stærkt, at den frivillige verden er en del af den 

løsning der skal til for at forbedre og udvikle vores velfærdssamfund. Det 

pointeres, at foreningsdannelsen er rygraden i frivilligheden. Der lægges 

også vægt på, at det skal være lettere at være frivillig. Det fremhæves 

ligeledes, at de frivillige er en ressource – ikke en erstatning. Det betyder, 

at der skal være rammer, så det er tydeligt, hvad der er faggrænser, og 

hvad der er frivillige ydelser.  Altså:  

- Hvad skal der samarbejdes om 
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- hvor meget kan/skal de frivillige involveres  

- hvilke opgaver kan/skal de påtage sig (Det er mærkeligt,, at man i 

offentligt regi taler om de ansattes opgaver og indsats som ydelser, når 

der er tale om de frivillige, tales der ofte om arbejde) 

- hvor skal grænsen gå mellem frivillig og lønnet indsats? 

 

Det er fine tanker, der nedfældes på papiret, og jeg er ikke i tvivl om, at 

viljen er rigtig god, men vi er også bare mennesker, og hverdagen kan 

nogen gange se ganske anderledes ud. MEN pejlemærkerne har vi brug 

for. 

 

Hverdagen har i det forløbne år bl.a. set ud som følger for Aalborg 

Frivilligråd: 

Vi har deltaget i 

- Frivilligmarkeder i Nibe, Hals og i Aalborg på Gammel Torv – Det er De 

frivilliges Hus, der står for arrangementet. Rådets opgave er at synliggøre 

sig og at fortælle om vores berettigelse som kontakt mellem foreningerne 

og politikerne. Det er spændende for os, at møde foreningerne og høre 

om deres arbejde og se det enorme engagement, der lægges for dagen. 

 

- Frivillig Fredag er et engagement rådet er ansvarligt for. Det er blevet en 

landsdækkende sag og dag. Her i kommunen er det blot et forsøg på at 

synliggøre frivilligheden. Broeventen, hvor vi med musik i spidsen går fra 

Nr.Sundby til Gammel Torv med stop på broen, er hyggelig og festlig, især 

når vejret er med os! Den begivenhed afsluttes med uddeling af  

- Frivilligprisen. Det er dybt frustrerende at skulle kåre en vinder. For der 

er ingen tabere blandt kandidaterne.  

- De vilkår med en vinder og ikke rigtig nogen taber findes mange steder i 

samfundet. Vi oplevede det også i år, hvor vi i starten af året kunne byde 
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det nye/vindende byråd og især, da vores rådmand, Mads Duedahl 

velkommen.  

- Det var ikke blot en ny rådmand, der blev præsenteret, kommunens 

struktur er også blevet ændret. Vi har hørt en god del om det. Det er en 

større sag, som ikke bare falder i hak ”overnight” men det har ikke givet 

os grå hår i hovedet. De ansatte har været meget engagerede og 

dedikerede til de nye opgaver. Det vil jeg gerne sige tak for her! 

- § 18 midlerne og deres fordeling er en af de opgaver rådet har fået del i. 

Det var ikke bare sådan let, men i praksis synes vi, det fungerer rigtig 

godt. Det er et spændende område at få indsigt i. 

- Lokalradioen i Nibe, Nibenitten, havde inviteret Frivilligrådet til 

deltagelse i en udsendelse for at slå et slag for Frivillig Fredag. Det var en 

ny oplevelse for formanden. Og fint, at de havde opmærksomhed på 

begivenheden. Hvor mange, der så kom til Aalborg på den baggrund, er 

usikkert. 

- Årets Seniorfestival, der traditionen tro blev afholdt i Hou, var også et 

sted vi forsøgte at synliggøre os. Vi måtte godt nok have assistance af 

vores sekretær Tove, der ved den lejlighed også repræsenterede 

Kræftens bekæmpelse. 

- Der har været politikere i praktik. De der var med havde nogle gode 

oplevelser – men lige så lidt som en svale ikke gør nogen sommer – lige så 

lidt kan en politiker i praktik en dag, løse problemet med frivillighed i det 

daglige; MEN det er et vigtigt signal! 

- Vi mener også det er vigtigt at få inspiration udefra. Derfor deltog vi i 

det statsligt nedsatte frivilligråds årsmøde i København. Det er 

spændende at høre, hvad der sker og hvad der optager andre frivillige. 

Men det er også en underlig fornemmelse. For af de 150-200 mennesker 

der deltager udgør de frivillige en absolut minoritet. Måske er det netop 

derfor meget vigtigt at deltage. For det er jo os og vores vilkår, der bliver 

debatteret af de ansatte!! 



Generalforsamling Aalborg frivilligråd 18. november 2014 
 

4 
 

- Vi har også været til dialogmøde med forvaltningen. Emnet var 

strategien for implementeringen af det frivilligcharter, der som allerede 

nævnt skal være grundlaget for samspillet mellem de frivillige og det 

offentlige.   

- Kommunen har ansat en frivilligkoordinator for at samle nogle af 

trådene (tilstede??) også på tværs af forvaltningerne – de frivillige udgør 

et eftertragtelsesværdigt segment! For at følge dette arbejde kører vi i 

Frivilligrådet et samarbejde med koordinatoren, der deltager i starten af 

frivilligrådets møder.  

- Ældre- handicapforvaltningen har haft nogle visionsmøder, hvor vi også 

har deltaget. Et af de områder, der er fokus på er ensomhed blandt 

ældre. Det viser sig, at det ikke alene er ældre, der har det problem. Også 

unge og yngre mærker ensomheden – og det i en verden, hvor 

kommunikation er et af nøgleordene. 

På disse visionsseminarier har vi også talt om de mærkesager, vi mener, 

er noget af det vigtigste for frivilligrådet at forholde sig til på længere sigt. 

Et område er forsikring. 

I sidste uge var der indsamling til Dansk Flygtningehjælp. Som noget 

selvfølgeligt stod der i instruktionspapirerne, at indsamlerne var 

forsikrede. Det er tilfældet i nogle af de store organisationer. De færreste 

af os, tænker i forsikringsbaner i forbindelse med frivilligt arbejde. Hvor 

galt det kan gå, er der desværre et eksempel på. I 2010 kørte en bus med 

medlemmer af en fritidsklub galt i Tyskland. Foruden de 2 ansatte var en 

far til en deltager med på turen som hjælper. Han havde været med til 

aktiviteter på lige fod med de ansatte. Københavns kommune beroligede 

da også de pårørende med, at deres forsørger var forsikret. Den 

information holdt vand indtil forsikringsselskabet havde gransket sagen. 

Når man ikke var på en lønningsliste var man ikke forsikret. Kommunen 

var, da det kom til stykket enig med forsikringsselskabet – det var 

BILLIGST! En anke er netop her indenfor de sidste par måneder blevet 
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afvist. Tab af forsørger er bare ærgerligt – hvis man er frivillig. Det kan det 

offentlige ikke være bekendt! Der står noget om forsikring i regeringens 

10 initiativer til at gøre det lettere at være frivillig. Jeg citerer derfra 

Initiativ 3: Større klarhed om arbejdsskadeforsikring 
for frivillige 
Frivillige kan være i tvivl om, hvorvidt de er dækket 
af en arbejdsskadeforsikring, når de yder en 
frivillig indsats – og hvordan de i det hele taget 
skal forholde sig til forsikringsspørgsmålet, når de 
engagerer sig som frivillige. Det kan skabe usikkerhed 
og tvivl. 
Regeringen vil derfor med målrettet information 
samlet på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale Forhold og Kulturministeriets 
hjemmesider sikre, at det står klart for de frivillige, 
hvornår de er dækket af arbejdsskadesikringsloven, 
og hvornår de ikke er.  
 
Eksemplet ovenfor og initiativ 3 hænger meget godt sammen! Det 
er rart at vide – at man er på herrens mark. 
 
Dette er nævnt ofte – det er ikke nemt – men det kan kun gå for 
langsomt. 
 
Et andet område, der har vores bevågenhed er, det, der, når det 
gælder ansatte er tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter 
og arbejdspladsvurdering osv. Det nævnes ikke for at skabe 
bureaukrati men alene for at gøre opmærksom på, 
at man som enkeltperson mangler sparringspartnere, hvis man 
finder, der er noget, man ikke helt kan trives med. Naturligvis kan 
man som frivillig altid dreje rundt på hælen og gå, hvis man er 
utilfreds. MEN det er aldrig en god løsning. Man går måske med en 
så dårlig oplevelse, at man aldrig vil have noget at gøre med frivilligt 
arbejde igen. 
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Så vil jeg slutte med at nævne et par af de emner, der har været 
berørt i nordjyske den sidste uges tid Seniorsport indkalder til 
seminar om frivillighed i foreningerne – der er rift om de frivillige – 
som det udtrykkes et sted – De frivillige er en del af løsningen på de 
problemer, der er en del af velfærdssamfundets krise. 
 
 
Så har der været skrevet om, at de ældre på plejehjemmene 
mangler talerør. Tidligere skulle der være et råd på plejehjemmene, 
der talte beboernes sag, nu er det frivilligt for de enkelte plejehjem. 
Det er en beslutning, der efterlader beboere, der ikke har aktive 
pårørende, uden talerør. Jeg er godt klar over, at det er et område, 
som ikke direkte hører under Frivilligrådet men alligevel, for et af 
fokuspunkterne i dag i forhold til ældre er begrebet ”ensomhed”. 
MEN Det er ikke alene ældre, det er også unge og nogle af dem ind 
imellem, der er ensomme – underligt ikke – når vi nu lever i et 
kommunikationssamfund!.   
 

Så kan jeg til gengæld være glad for at kunne slutte med at sige tak til 

bestyrelsen, vores sekretær og huset her for det arbejde, der i dette regi 

gøres dels for frivilligheden dels for at lette arbejdet for formanden. 

For uden den velvillighed ville det ikke være den spændende og givende 

opgave, som det er i dag.  

En særlig tak gælder vores webmaster, som vi desværre mistede i 

sommer, da han uventet døde – ære været hans minde. 

  

Tak 
 

 

 

 

  


