
Formandens beretning 2019 

Del 1) 

Da sidste års generalforsamling var slut var der fem nye medlemmer af frivilligrådets 

bestyrelse. Der var ingen formand og ingen næstformand. Vi var en gruppe meget forskellige 

mennesker, fra forskellige foreninger, med forskellige måder at gøre tingene på. Og jeg tror 

ingen af os helt vidste, hvad vi gået ind til. 

I alle organisationer er der en kultur, der definerer, hvem man er, og hvordan man arbejder. 

Der er også nogle interne strukturerer, der sikrer kontinuitet. Og endelig, og vigtigst af alt, er 

der nogle mennesker, der holder sammen på det hele, og får det til at køre rundt. 

Vi, den nye bestyrelse, var nu de mennesker. Derfor var det ikke til nogen nytte at sætte 

spørgsmålstegn ved, hvordan ting var blevet gjort - eller ikke gjort - før. I stedet handlede det 

om, hvordan tingene skulle gøres nu og fremadrettet. 

Den største udfordring, som bestyrelsen har stået over for i år, har været at finde en identitet 

og en kultur, finde ud af, hvad et Frivilligråd skal - og vigtigere, hvad et frivilligråd KAN. 

Det har på ingen måde været let. En bestyrelse er langt hen af vejen defineret af de 

mennesker, der sidder i den. Og i løbet af året har vi haft 10 forskellige bestyrelsesmedlemmer, 

der i perioder har udfyldt de 7 bestyrelsesposter. 

Inden generalforsamlingen i dag er vi nede på 5 medlemmer i bestyrelsen. Men det er uden 

tvivl de mest engagerede, der er blevet tilbage. Og det er de 5, der har løftet den største del af 

arbejdet fra dag 1. 

Del 2) 

Vi har i år haft flere begivenheder og projekter på programmet. 

Vi startede med Politikere i Praktik, hvor 15 medlemmer af byrådet var på besøg ved lokale 

foreninger, for at få et indblik i deres arbejde. 

Vi har i forbindelse med The Tall Ships Races afholdt et dialogmøde, hvor vi inviterede 

politikere og foreninger ombord på det Hollandske skib Thalassa. 

Og vi afprøvet et helt nyt koncept for Frivillig Fredag, der i år blev afholdt på Studenterhuset. 

Vores initiativer har overordnet haft til formål at samle de frivillige om aktiviteter, der giver 

anledning til dialog og socialt samvær på tværs af foreningerne. Samtidigt har vi brugt 

begivenhederne til at skabe synlighed omkring vores arbejde - og selv fået bedre indblik i 

nogle af de problemstillinger, som foreningerne støder på i deres arbejde. 

Der har været godt fremmøde til alle vores aktiviteter, og vi har over perioden kunnet mærke 

en stigende opbakning til vores arbejde - både fra foreninger, politikere og 

samarbejdspartnere. Vores fremgang er også blevet bemærket af det nationale frivilligråd, der 

inviterede os til at holde oplæg om vores arbejde for at skabe synlighed, ved deres konference 

i Middelfart. 



I år har vi også lavet indstillinger til paragraf 18-midlerne. Det er den vigtigste opgave, som 

frivilligrådet varetager. Derfor er det også en opgave, vi har taget meget seriøst. Vi har i rådet 

et ønske om at få ændret retningslinjerne for puljen, så midlerne i højere grad ender med at 

gøre en forskel for de udsatte borgere, som puljen er tiltænkt. Det er en af de opgaver, vi vil 

arbejde videre med næste år. 

Derudover har vi i år gjort det nationale frivilligråd opmærksomme på en problemstilling, 

omkring de mange bankgebyrer, som foreninger betaler. Og det er ligeledes lykkedes os at få 

det nationale frivilligråd til at arbejde videre med sagen. Det er en udvikling vi følger med i, og 

vi håber, der kan findes en løsning, der er mere fair for de frivillige foreninger, så deres midler 

kan bruges på sociale arbejde og i mindre grad ender som gebyrer til banker. 

Vi har også deltaget i FrivilligBørs, Senior Festival i Hals, Danmarks Indsamlingen og Broen 

Aalborgs 10års jubilæum. Og på vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige, at vi håber, at der 

fremadrettet fortsat vil komme invitationer til arrangement, jubilæums og lignende. 

Del 3) 

Det har været et godt år for Frivilligrådet. Vi er på vej i den rigtige retning, og vi har sammen 

fundet ud af, at et frivilligråd kan en hel masse. Man kan faktisk sige, at Aalborg Frivilligråd kan 

lige nøjagtigt så meget som bestyrelse vil - for det er bestyrelsen, der træffer beslutningerne, 

men det er også bestyrelsen, der skal løfte arbejdet - det gælder både når der skal planlægges 

nye spændende projekter, men også når der skal stilles borde og stole op. 

Vi har i år haft en lille bestyrelse, men vi har også haft en hårdtarbejdende bestyrelse, der har 

turet at tænke stort og samtidigt været i stand til at føre tankerne ud i livet.     

Der er stadig mange projekter og andet, der ligger og venter i fremtiden. Vi har bl.a. et 

dialogmøde med sundheds- og kulturudvalget, som vi ser frem til. Vi har retningslinjer for 

paragraf 18-midlerne, som vi ønsker at revidere, og vi har en hjemmeside, der skal fornyes. 

Jeg vil slutte af med at sige tak for et godt år til bestyrelsen. Jeg vil også sige tak til Sundheds- 

og Kulturforvaltningen for godt samarbejde, især rettet imod Morten Ubbesen, der har været 

en stor hjælp fra starten. Også en tak til De Frivilliges Hus’ for godt samarbejde – og 

selvfølgelig til Tove, frivilligrådets sekretær, der bl.a. har stået for at skrive referater fra 

bestyrelsesmøder, holde liv i vores Facebook, hjælpe bestyrelsen med stort og småt og – ikke 

mindst – være en god støtte for mig, som ny formand. 

Og så vil jeg her til sidst opfodre jer, fremmødte, til at stille op til bestyrelsen, hvis I føler I har 

noget at byde ind med. 

Vi kan bruge alle, så længe man er klar til at løfte en del af det fælles arbejde. 

 


