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Referat 
 

Deltagere: 

Hans Rønnau       
Inger B. Bøytler Jensen 

Charlotte Meng 

Ane Kjeldbjerg Hansen 

Merete Langeland 

Ole Mark Jørgensen        

Christina Dige Rejkjær 

Frederik Bovbjerg 

 

Fraværende: 
Mogens Johannesen 

    
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Budget 

Kort orientering om budgettet som grundlag for de videre drøftelser på mødet. 

 

 

3. Debat af tema eller udfordring 

Under dette punkt drøftes følgende.  

 

3.1 Planlægning af generalforsamlingen 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 16. marts, og den 2. marts er der deadline for indstilling 

af forslag til vedtægtsændringer og opstilling til bestyrelsen.  

Under dette punkt orienteres om planerne for afholdelse af generalforsamling (Se bilag A), 

indkomne forslag og opstillede kandidater, og proceduren for afstemning til bestyrelsen drøftes.  

 

Beslutning: 

• Det besluttes, at vi i orienteringsmailen forud for generalforsamlingen opfordrer de tilmeldte til, 

at de kan stille op til den spændende post som suppleant i Frivilligcenter Rebild, og at 

suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmødet.  

 

 

4 Runden 

Hver deltager fortæller, hvad man har lavet siden sidste møde i forbindelse med Frivilligcenteret, 

samt hvad man skal lave frem til næste møde.  

 

 

5 Arrangementer og andre praktiske ting. Er der nogen, som skal have hjælp til noget? 

Orientering vedrørende planlægningen af Frivillig Fredag 2021 og ’Rebild Awards 2022 – herunder 

forslag om årets frivilligplakat.  

 

Beslutning: 

• Det besluttes, at der på næstkommende bestyrelsesmøde skal et punkt på dagsordenen 

vedrørende planlægning af åbent hus arrangement/indvielse af nye lokaler, samt hvordan 

Frivilligcenteret skal markedsføres.   
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6 Orientering ved formanden (HR) 

• Bestyrelsens beretninger fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen. Beretningen vil 

tage udgangspunkt i vores strategi og handleplan, som sendes ud til deltagerne på forhånd 

(Se bilag B) 
 

 

7 Orientering ved projektleder (CDR) 

• Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om, at Christina giver en status på kommende udvalgsmøde 

i marts vedrørende etableringen af frivilligcenteret – særligt med fokus på 1) Konstitueringen 

af foreningen Frivilligcenter Rebild og vejen dertil, 2) Beslutning om lokaler og baggrunden 

herfor og 3) Overvejelser om tilgængelighed i hele kommunen. Herudover har de bedt om 

et dialogmøde med bestyrelsen til sommer, når dette forhåbentlig kan lade sig gøre ift. 

corona.  

• FriSe afholder generalforsamling lørdag den 20. marts 2021, og der er frist for tilmelding 

den 5. marts.  

• Der udsendes et aftalebrev fra revisoren BDO til hele bestyrelsen, som I skal skrive på med 

jeres NemId. Det sker via det system, som hedder Penneo. 

• Status vedrørende rammer og inventar i Frivilligcenter Rebild  

• Status vedrørende personale 

• Status vedrørende projekt ’Flere med’  

• Status vedrørende ensomhedsprojektet  

• Status vedrørende ’Vild med Rebild’ 

• Status og proces for ForeningsGuiden 

• Hele Danmarks Familieklub  

• Samarbejde med Kommunen om March mod Ensomhed den 21. september  

 

Beslutning:  

• Christina deltager i FriSes generalforsamling som repræsentant fra Frivilligcenter Rebild 

• Det besluttes, at der nedsættes et udvalg i regi af Frivilligcenteret bestående af Christina, 

Hans og en repræsentant fra Vild med Rebild, som deltager i planlægningen af March mod 

Ensomhed.  
 

 

8 Eventuelt og tak for i dag 
 

 

 


