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Referat 
Deltagere:       
Jesper Bendix 
Merete Langeland 
Emilie Aalestrup 
Jane Knudsen       
Inger B. Bøytler Jensen 
Christina Dige Rejkjær 

Ikke til stede: 
Hans Rønnau 
Berhane Yohannes 
Charlotte Meng 
 

   
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 

 
2. Budget 
Præsentation af budget og regnskab 2022, som grundlag for de videre drøftelser på mødet. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet tilføjes en kolonne med procentsatser set i forhold til 
årsbudgettet, så det bliver mere tydeligt at se, hvorvidt der er balance. 
  
 
3. Planlægning dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget 
Onsdag den 28. september kl. 16.30-17.00 skal vi igen til dialogmøde med Sundheds-, Kultur- og 
Fritidsudvalget.  
 
Under dette punkt evaluerer vi dialogmødet sidste år, så nytilkomne bestyrelsesmedlemmer er 
orienteret. Herefter drøfter vi, hvordan vi gerne vil afholde dialogmøde i år.  
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede, at dagsorden for dialogmødet bliver som følger: 
1. Fortælling om frivilligcentrets vision og mission? 
2. Her og nu – hvad tilbyder Frivilligcenter Rebild?  
3. Hvad kan Frivilligcenter Rebild gøre særligt for idræts- og fritidsforeningerne? (v. Emilie)    
4. Hvordan kan I (politikere) hjælpe os på vej?    

 
Vi laver en pjece/flyer målrettet idræts- og fritidsforeningerne om, hvad frivilligcentret kan hjælpe 
dem med? (Fokus på fundraising, ledelse af frivillige, synlighed på fx Frivillig Festivalen mv.)  
 
Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne og opfordres til at byde ind, hvis man ønsker at føre ordet 
under et af ovenstående dagsordenspunkter. 
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4. Bestyrelseskursus 
Merethe og Christina deltog i foråret i et møde med de andre nordjyske frivilligcentre og FRISEs 
(Landsforeningen for Frivilligcentre og Selvhjælp) formand og direktør, hvor vi drøftede den 
evaluering af frivilligcentrene i Danmark, som VIVE for nylig har udarbejdet for Socialstyrelsen. 
Evalueringen er vedhæftet. På mødet orienterede FriSe bl.a. om, at der arbejdes på at kunne 
tilbyde kursus eller lignende for frivilligcentrenes bestyrelser. 
 
Under dette punkt drøftes behov og ønsker til et sådant kursus eller lignende.   
 
Beslutning 
Bestyrelsen vil gerne deltage i et kursus eller lignende omhandlende bestyrelsesarbejde i et 
frivilligcenter. Det er dog vigtigt, at kurset bliver for hele bestyrelsen og ikke kun for fx formændene, 
hvilket ellers var udspillet fra FriSe.   
 
Det blev besluttet, at Christina kontakter Casper Bo Danø, direktør i FriSe med en opfordring om, 
at FriSe tilbyder Frivilligcenter Rebilds bestyrelse et kursus i bestyrelsesarbejde – eventuelt i 
forbindelse med et besøg i Frivilligcenter Rebild, som Casper også har efterspurgt.  
 
 
5. Frivilligcentrets deltagelse i messer mv. 
Deltagelse i messer og arrangementer kan være en god mulighed for at synliggøre Frivilligcentret 
for andre frivillige og borgere generelt, men det er også en ressourcekrævende aktivitet, som ofte 
foregår i weekenderne. Den 10. september er der eksempelvis både Stafet for Livet og 
Naturmesse.  
 

Under dette punkt drøftes, hvorvidt og hvordan Frivilligcentret deltager i sådanne arrangementer.    
 
Beslutning: 
Det blev besluttet, at der udarbejdes en kalender i et google docs-dokument over relevante events, 
som sendes ud til bestyrelsen (er udsendt via særskilt mail). Her kan man skrive sig på til de 
events og i de tidsrum, man ønsker at deltage. Man må gerne stille flere op sammen. Det er også 
muligt at tilføje events i kalenderen.  
 

6. Orientering om Frivillig Festival  
Planlægningen af Frivillig Festival 2022 er i fuld gang. Vedhæftet er en drejebog, som opsummerer 
planen, samt opgaver og ansvarsfordelingen. Denne tilpasses løbende. 
 
Under dette punkt orienteres om planerne og status for planlægningen af Frivillig Festival 2022.    
 
 
7. Nyt fra Sekretariatet 
• Dagligdagen i Frivilligcentret siden sidst  

• Kommende aktiviteter, som Frivilligcentret er (med)arrangør på: 
- March mod Ensomhed – den 20. – 21. september  
- Frivillig Fredag – den 30. september 
- Sundhedscafé – den 27. oktober 
- Frivillig Festival – den 6. november 
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• Orientering om stor ansøgning til Socialstyrelsen, som vi sendte ind før sommerferien. Vi 
forventer svar i september.  

• Vi forventer, at der i efteråret bliver lavet en video om frivillighed og Frivilligcenter Rebild. 
Riskov Mediehus udarbejder filmen og står også for at indhente sponsorer til finansiering af 
videoen. (se links til andre videoer i mail)  
 
 

8. Nyt fra formanden (spørgsmål til FU) 
• Orientering om, at FU er i forhandling med Derudad om at indgå sponsoraftale, så vi får en fast 

side i bladet.  
 

 

 
9. Eventuelt og tid til spisning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommende datoer: 
Arrangementer: 

• Dialogmøde med Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 28. september kl. 16.30-
17.00. 

• March mod Ensomhed den 20. – 21. september  

• Frivillig Fredag den 30. september 

• Sundhedscafé den 27. oktober  

• Frivillig Festival den 6. november  
 
 
Bestyrelsesmøder:  

• Mandag den 15. august kl. 17.00-19.00  

• Mandag den 7. november kl. 17.00-19.00  

• Mandag den 9. januar kl. 17.00-19.00  

 
FU-møder: 

• Onsdag den 28. september kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 26. oktober kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 23. november kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 28. december kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 25. januar kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 22. februar kl. 15.30-17.30 


