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Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd 

 
 

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 19.00  
i Folkekirkens Hus på Gammeltorv. 

 
 

Referat: 
 

 1. Valg af dirigent – Erik Kristensen blev foreslået af formanden for Frivilligrådet og han 
blev valgt. 
 

 2. Beretning v. formand Elin Christensen – vedhæftet – Beretningen blev godkendt. 
 
 3. Økonomi v. Tove Pedersen, De Frivilliges Hus – vedhæftet.  

Der var spørgsmål om forplejning til Frivillig Fredag – det lille beløb til 
forplejning er pga. at Sundhed og Kultur har betalt kaffebordet i Folkekirkens 
Hus. Mht. annoncering blev det foreslået, at man booster sine opslag på 
facebook og derved kommer ud til mange flere for få penge. Herefter blev 
regnskabet godkendt.  

 
 4. Indkomne forslag – ingen, men der var så paneldebat med Morten Ubbesen, 

Sundhed og Kultur, og han ledede en fin debat. 
 a) Hvad gør at en forening har det godt? Bedst mulige rammer – godt samarbejde – 

handlekraftigt forum, foredrag for frivillige. Gøre det så nemt at være frivillig – 
en ildsjæl -som muligt. 

 b) Koordinerende rolle – markere sig – kan ikke være i kontakt med alle foreninger, 
men de skal vide, hvor man kan finde Frivilligrådet. Gerne større samarbejde 
med De Frivilliges Hus (DFH), men også have en distance til DFH, så foreninger 
og frivillige kan se forskel på Frivilligrådet og DFH. Måske en ide, at de har hver 
sin adresse?  

 c) Frivilligrådet skal holde øje med, hvad der politisk rør sig, både i kommunen og 
på landsplan. Frivilligrådet afholder møder med Sundhed og Kultur, hvor man 
taler om, hvad der rør sig i den frivillige sociale verden, frivilligpolitik, uddeling af 
§ 18 midler mv.  
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 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
På valg/ønsker ikke genvalg: 
Elin Christensen 
Ole Flyvbjerg 
Alexandra Romanowska 
 
Ønsker at udtræde: 
Camilla Bundgaard Christensen 
Tania Fiil Skamriis 
 
Ikke på valg: 
Michael Romanius 
Nanna Vejbæk 
 
Valg til Frivilligrådet blev: 
Daniel Jensen, Broen 
Hans Tingberg, Bedre Psykiatri 
Winnie Lauritzen, Dansk Flygtningehjælp 
John Buhl, Hou Samråd 
Derudover sidder Michael Romanius og Nanna Vejbæk i Frivilligrådet. 

 
 6. Valg af suppleanter 

     Valgt blev Maja Olsen, Broen 
 

 7. Eventuelt  
Camilla takkede den afgående formand Elin Dahl Christensen og overrakte en gave 

 
 

Alexandra Romanowska og Tania Fiil Skamriis fortalte efter kaffen om 
Ungdommens Røde Kors- arbejde internationalt og lokalt – meget spændende og 
inspirerende.  

 
 
PS – efter generalforsamlingen havde Hans Tingberg haft kontakt med Majken Gren, Bedre 
Psykiatri som gerne vil gå ind i Frivilligrådet på den plads, der ikke blev besat ved 
generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
Tove Pedersen 
29. oktober 2018 
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