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Referat 
Deltagere: 
Hans Rønnau       
Merete Langeland 
Inger B. Bøytler Jensen 
Charlotte Meng 
Jesper Bendix      
Christina Dige Rejkjær 
 
Ikke til stede: 
Lisa Bendsen 
Mogens Johannesen 
Torsten Topbjerg 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden    
 

 
2. Budget 
Præsentation af status på regnskab 2021 (Bilag A) og budget 2022 (Bilag B), som grundlag for de 
videre drøftelser på mødet. 
 
Beslutning 
Der er forslag om, at der tilføjes en ny kolonne for 2021 fremskrevet for 12 måneder til bedre 
sammenligning.  
Det blev besluttet, at vi bruger den "korte" oversigtsform af regnskabet til fremlæggelsen af 
regnskabet på generalforsamlingen 
 

 
3. Debat af tema eller udfordring 
Under dette punkt drøftes følgende.  
 

3.1. Evaluering af valgcafé og dialogmøde med politikerne 
I starten af november 2021 afholdt vi dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og 
Sundhedsudvalget og valgcafé med spidskandidaterne om frivillighed. Under dette punkt evalueres 
de to møder.  
 

3.2. Planlægning af informationsmøde for det nye byråd 
FU planlægger at afholde et dialogmøde for det nye byråd og alle frivillige i starten af 2022 med 
henblik på at skabe opmærksomhed om Frivilligcentret blandt de nye kandidater. FU forestiller sig, 
at mødet kan tilrettelægges som et miks af dialogmødet med politikerne og valgcaféen.  
Under dette punkt drøftes, hvornår og hvordan dette informationsmøde skal foregå?  
 
Beslutning 
Det undersøges først, hvor mange gengangere der vil være fra sidste dialogmøde i efteråret 2021, 
som vi afholdt for Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Hvis der er mange nye ansigter, 
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gennemføres mødet med nogenlunde samme form som dialogmødet i efteråret 2021. Mødet bliver 
af en times varighed.  

 
3.3. Planlægning af generalforsamling 2022 

FU foreslår, at generalforsamlingen afholdes onsdag den 16. marts kl. 19. Det er besluttet, at 
Hans, Mogens og Inger er på valg. Mogens genopstiller ikke. Ole Mark har bedt om at træde ud af 
bestyrelsen. Det vil sige, at vi skal have valgt fire til bestyrelsen og to suppleanter. Bestyrelsen er 
blevet bedt om at give lyd, hvis de kender potentielle kandidater. FU har ligeledes haft dialog med 
flere kandidatemner.  
 
Under dette punkt drøftes:  

• Hvor og hvordan generalforsamlingen skal afholdes? 
 
Beslutning: 
Hans og Inger genopstiller.  
Det besluttes, at vi undersøger, om generalforsamlingen kan afholdes på Støvring Gymnasium.  
Der serveres en øl eller vand til alle deltagere.   
Vi starter med en fællessang. Hans finder en munter sang og synger for.  
Hvert foreningsmedlem har en stemme og får en stemmeseddel pr. medlem. Invitationen sendes 
ud til den kontaktperson, som er angivet ved indmeldelse.   
Afstemning foregår efter princippet én over midten – således at der stemmes på tre navne.  
Thorkild Bækkelund er dirigent.  
 
 
4. Arrangementer og andre praktiske ting. Er der nogen, som skal 

have hjælp til noget? 
Sekretariatet har på baggrund af strategiseminaret udarbejdet en strategi- og handleplan for 2022-
24 (Bilag C) samt et årshjul for 2022 (Bilag D). Under dette punkt præsenterer Christina årshjulet, 
og det drøftes, hvem der gør hvad i forbindelse med de enkelte aktiviteter.  
 
Beslutning 
Årshjulet og handleplanen tilpasses, så der skelnes mellem faste opgaver og opgaver, der kan 
ændres/udsættes.  
 
 
5. Orientering ved formanden  
• En gruppe af frivillige arbejder på at etablere et aktivitetshus i den gamle skole i Hellum med 

Frivilligcentret som varm hånd i ryggen 
 
 
6. Orientering ved centerleder  
• Status antal medlemsforeninger – 48 medlemsforeninger og 14 støttemedlemmer 

• Status og proces for ForeningsGuiden – pt. har vi 57 foreningsbeskrivelser  

• Dagligdagen i Frivilligcentret – nye ansigter, personalepolitik og funktionsbeskrivelser   

• Status vedrørende projekt FlereMed og orientering om dialogmøde i Odense 
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7. Eventuelt og videre til nytårskur  
 
 
Kommende datoer: 
• FU-møder: 

o Onsdag den 12. januar kl. 14.00-16.00 
o Onsdag den 9. februar kl. 14.00-16.00 
o Onsdag den 9. marts kl. 14.00-16.00 

 
• Generalforsamling onsdag den 16. marts kl. 19 (formøde kl. 17) 


