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Hans Rønnau       
Merete Langeland 
Inger B. Bøytler Jensen 
Charlotte Meng 
Jesper Bendix 
Mogens Johannesen 
Ole Mark Jørgensen 
Torsten Topbjerg 
Lisa Bendsen        
Christina Dige Rejkjær 
 

 
 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 

 
Christina orienterede om budget og regnskab som grundlag for de videre drøftelser på mødet. 

 

 
 

Under dette punkt drøftes følgende.  
 

 
Torsdag den 27. maj afholdt vi Åbent Hus i Frivilligcenteret, hvor snoren blev klippet, der blev holdt 
taler, ni medlemsforeninger havde stande, hvor de præsenterede deres foreninger, og der blev vist 
rundt i lokalerne. Vi anslår, at der var minimum 110 deltagere. Under dette punkt drøftes i 
bestyrelsen, hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre til kommende arrangementer.  

• Der skal fremadrettet afholdes flere arrangementer, hvor foreningerne deltager med stande 
eller lignende. Vi skal invitere foreningerne ind til at bidrage – også i forhold til selve 
planlægningen af arrangementer, og der kan med fordel planlægges underholdning i form af 
foredrag eller lignende, som kan trække flere folk til – også ikke-frivillige.  

• Tidspunktet for arrangementet blev besluttet, så kommunalt ansatte kunne deltage, men der 
var enighed om, at frivilligmarked og lignende fremadrettet bør foregå fx lørdag formiddag, så 
også børnefamilier kan deltage.  

 
 

 

Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har bedt om dialogmøde med Frivilligcenter Rebild 
den 2. november kl. 16.00-16.45 i Frivilligcentrets lokaler. Frivilligcentret sætter dagsordenen. 
Under dette punkt drøfter bestyrelsen form og indhold på dialogmødet. 



  

Bestyrelsesmøde – Frivilligcenter Rebild 
Frivilligcenter Rebild, lokalet Skoven 
Tirsdag den 10. august 
kl. 17.30 – 20.30 

 
 

 10.08.2021 
 

 

 

2 

• Der skal være stram styring på mødet. Vi fortæller kort om resultater indtil nu og om planen 
fremadrettet, samt drøfter samarbejdet mellem Kommunen og Frivilligcentret.  

• Der vil være mulighed for rundvisning før eller efter selve dialogmødet.  

• Mogens, Ole Mark, Inger, Hans, Jesper, Merete og Christina deltager fra Frivilligcentret.  

 
Der arbejdes på, at vi kan ansætte en deltidsmedarbejder/fleksjobber i frivilligcenteret pr. første 
oktober, som skal stå for bogføring, lønadministration, administrative opgaver så som 
lokalebooking, opdatering af foreningsguiden, telefonpasning i telefontiden og modtagelse af 
gæster i huset. Herudover skal medarbejderen, hvis muligt, varetage kommunikative opgaver så 
som opslag på sociale medier, nyhedsbrev og opdatering af hjemmesiden. På mødet orienterer FU 
om mulighederne og planerne for en ansættelse.   
 

• Jobopslaget sendes til bestyrelsen til orientering.  

• Ansættelsesudvalget består af Christina, Frederik og Hans.  
 

 
Hver deltager fortæller, hvad man har lavet siden sidste møde i forbindelse med Frivilligcenteret, 
samt hvad man skal lave frem til næste møde.  
 
Arbejdet og arbejdsformen i diverse udvalg blev drøftet.  

• Sekretariatet sender materiale eller indkalder de enkelte udvalg løbende, når behovet opstår.   

• Der planlægges et møde med udvalget for medlemshvervning – Jesper og Inger – snarest, 
hvor der lægges en plan for medlemshvervning. Tilgangen er, at hvervningen foregår, når vi 
alligevel er i dialog med foreningerne og ikke via rundringning eller lignende.  

• Alle i bestyrelsen er opmærksomme på at orientere om Frivilligcentret og hverve 
medlemsforeninger i sit netværk.  

 

Christina orienterer om planlagte arrangementer samt arrangementer vi har på tegnebrættet: 
 

Planlagt: 
• March mod Ensomhed den 21. september  

• Frivillig Fredag den 24. september 

• Sundhedscafé den 30. september 

• Kursus om rekruttering af frivillige den 13. oktober 
 
På tegnebrættet: 

• Flere kurser for frivillige - blandt andet vedrørende fundraising og udvikling af hjemmeside. 
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• Politisk valgmøde for alle frivillige om temaet frivillighed og betingelserne for de frivillige her i 
kommunen den 26. oktober kl. 17-19. Biblioteket påtænker ligeledes at arrangere et valgmøde 
den 26. oktober. Vi undersøger, hvorvidt og hvordan vi kan samarbejde med biblioteket om 
arrangementet.  

 
 

 
• Hans orienterer om samarbejdet mellem Frivilligcentret og Kommunen, hvor FU skal mødes 

med centerchef i Center Sundhed, Kultur og Fritid Lotte Holt Worup og direktør Charlotte 
Larsen for at drøfte samarbejdet og rammerne herfor.  

 

 
• Dagligdagen i Frivilligcentret – herunder kulturen og arbejdsopgaverne i centret 

• Kort om rammerne - åbningstider, telefontider, lokalebooking, regler for brug af lokaler osv. 

• Status og proces for ForeningsGuiden og medlemstal 

• Status vedrørende projekt ’Flere med’ 

 
 

 

• Der vil snarest blive tilføjet info om lokalebooking på Frivilligcentrets hjemmeside.  

• Det blev nævnt, at prisen på 2 kr./print er for dyr. Prisen er sat ud fra en beregning på, at 
udgifterne på printeren dækkes, samt at prisen er tilsvarende biblioteket og andre frivilligcentre. 
Prisen sænkes så vidt muligt.    

• Der skal arbejdes på, at vi får et kommunalt skilt ude ved vejen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Strategiseminar – den 28. oktober 
• Bestyrelsesmøder: 

o Tirsdag den 10. august kl. 17.30-20.30 
o Tirsdag den 2. november kl. 17.30-20.30 
o Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 17.30-20.30  

• Dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 2. november kl. 16.00-16.45 


