
Aalborg Frivilligråd 

Beretning november 2017-oktober 2018. 

På generalforsamlingen i november 2017 blev rådet fuldtalligt og der blev også valgt to suppleanter. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Elin som formand og Camilla som næstformand. 

Ole, Camilla og Elin blev udpeget som bestyrelsesmedlemmer i Frivillighusets bestyrelse. 

Allerede dagen efter tog to medlemmer til årsmøde i Det nationale Frivilligråd. Årets emne var rapporten: 

”Strategi for et stærkere civilsamfund.” Socialminister Mai Mercado ønskede, at flere udsatte skulle blive 

en del af de fælleskaber, som frivilligt arbejde byder på. Der er afsat 96,6 millioner fra satspuljen til 

arbejdet. 

Rapporten blev drøftet på frivilligrådets møde i januar. 

I november 2017 hjalp seks bestyrelsesmedlemmer kommunen med at få fordelt omkring 2 mill. kr. – de 

såkaldte §18 midler til Aalborgs sociale foreninger. 

På årets første bestyrelsesmøde blev der udarbejdet et årshjul. 

På et efterfølgende møde blev der snakket synlighed. Efter at rådets hjemmeside havde ligget død i en 

periode, var der nu fundet en webmaster, som kunne ajourføre denne. 

Vi nedsatte to arbejdsudvalg:  

Et Frivillig-fredag-udvalg, som skulle udvikle og arrangere Frivillig fredag i september 2018. 

Et PR-udvalg, som skulle stå for hjemmeside, facebook, indbydelser og pressemeddelelser m.v. 

Allerede i foråret 2017 have vi fået en idé til et nyt foreningshus. Camilla havde erfaret, at der var mangel 

på centralt beliggende lokaler. Desuden forstillede vi os, at der ville opstår en synergieffekt, hvis mange 

foreninger kunne holde møde i samme bygning. 

Dansk Flygtningehjælp ønskede også husly til noget integrationsarbejde, som de ønskede at udføre 

sammen med andre foreninger, som også arbejdede med integration. 

I april 2018 indkaldte Sundheds- og Kulturforvaltningen derfor til møde. Her blev konklusionen, at man ikke 

skulle etablere et nyt foreningshus/frivillighus, men arbejde på at flytte det nuværende Frivillighus til en 

mere central placering og udvikle dette. 

I juni fik vi oplyst, at Vejgaard Bibliotek sandsynligvis skulle afgive noget areal og at dette måske kunne blive 

ny placering for De Frivilliges Hus. Vi havde egentlig håbet på en mere central placering ind Vejgaard, men 

endte alligevel med at gå ind for forslaget. Hvis vi sagde nej tak, ville vi så få noget bedre?  

Det er svært at spå – især om fremtiden, som Storm P. sagde engang. 

Frivilligrådet var med, da De Frivilliges Hus afholdt frivilligmarked i juni måned. Vi fik snakket med en lang 

række foreninger. 

Vi havde også behov for at definere vores opgave som paraplyorganisation for Aalborg Kommunes frivillige 

sociale arbejde. Derfor blev det besluttet at afholde et visionsmøde i april måned. På grund af nogle 

forhindringer blev mødet udskudt til september. Her blev mødet præget af, at mange ønskede at forlade 

rådet. 



Vi vil så gerne have mere dialog med de foreninger, som vi skal arbejde for, men det er svært. 

Frivillig Fredag blev afholdt den 28. september.  

Det nedsatte udvalg besluttede at eftermiddagsarrangementet skulle være som det plejede, mens der også 

skulle afholdes et ungdomsarrangement fredag aften. Det blev senere droppet igen. 

Forvaltningen ønskede en udvikling af arrangementet i Folkekirkens Hus. Man faldt det uhensigtsmæssig, at 

rådmanden skulle oplæse navnene på de nominerede. Derfor blev Jørgen Pyndt engageret som 

konferencier og interviewer.  

På selve dagen startede vi som vanligt med at vandre fra Nørresundby Torv til Folkekirkens Hus med et 

sambaorkester i spidsen.  

Det var fint med Jørgen Pyndt som konferencier, da de fremmødte på den måde fik kendskab til de fem 

nominerede foreninger. Som sædvanligt var der musik, kaffe og kage. Kl. 17 fik de fremmødte tilbudt en øl 

eller en vand. 

Der var omkring 100 frivillige i Folkekirkens Hus.  Kun få deltagere blev hængende og drak en øl eller vand. 

Forarbejdet til Frivillig Fredag har været stort, fordi der blev ændret på planerne undervejs. 

Medlemmer af frivilligrådet har deltaget i et møde omkring Aalborgs DNA. 

Frivilligrådet startede som nævnt med syv medlemmer samt to suppleanter. I maj forlod Sarah bestyrelsen 

og Alexandra trådte ind i bestyrelsen. 

I dag er tre medlemmer på valg og ingen ønsker at genopstille. To andre medlemmer ønsker også at 

stoppe. Der er altså fem ledige pladser i rådet lige nu. 

For at gøre det lidt nemmere at være ny i Frivilligrådet, har vi udarbejdet en info-manual, der beskriver 

arbejdsopgaverne. 

Jeg håber, at nye kræfter vil melde sig, så Aalborg Frivilligråd kan fortsætte. 

Aalborg Frivilligråd har i årets løb modtaget sekretærhjælp og regnskabshjælp af De Frivilliges Hus. Tak for 

det. Tak for samarbejdet med Sundheds- og Kulturforvaltningen. Også tak for det arbejde, som rådets 

medlemmer har udført. 

Elin Christensen 

Oktober 2018 

 


