
  

Bestyrelsesmøde 
Frivilligcenter Rebild, Skoven 
Mandag den 07. november 2022 
kl. 18.00 – 20.00 

 
 

 07.11.2022 
 

 

 

1 

dagsorden 
Deltagere:       
Hans Rønnau 
Jesper Bendix 
Merete Langeland 
Charlotte Meng 
Emilie Aalestrup 
Jane Knudsen       
Inger B. Bøytler Jensen 
Berhane Yohannes 
Christina Dige Rejkjær 
 

   
1. Spisning 

 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
 
 

3. Budgetopfølgning og vedtagelse af budget 2023 
Under dette punkt følges op på budget og regnskab og forslag til budget for 2023 fremlægges til 
vedtagelse (forslag til budget 2023 sendes ud forud for mødet) 
 
Beslutning: 
Budget 2023 fremlagt og godkendt.  
 
 
 
4. Byens Hus 
I forlængelse af møde om Byens Hus den 10. oktober drøfter vi her vores forslag til Frivilligcentrets 
involvering i tilblivelsen og rolle i driften af Byens Hus. FU er tændte på projektet og giver under 
dette punkt bestyrelsen en uddybende orientering om processen. 
 
Beslutning: 
FU sender den foreløbige liste med idéer til bestyrelsen. FU mødes med projektgruppen på 
torsdag, hvorefter vi sender referat fra mødet til resten af bestyrelsen.  
 
 
 
5. Evaluering af Frivillig Festival 2022 
Søndag den 6. november afholdt vi for første gang Frivillig Festival.  
Under dette punkt evaluerer vi arrangementet, og drøfter herunder, hvad vi skal gøre mere af eller 
gøre anderledes til næste år.     
 
Beslutning: 
Vi gør det igen – fremadrettet altid den første søndag i november.   
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Det skal også fremadrettet være gratis at deltage i Frivillig Festival. 
Vi planlægger at afholde Frivillig Festival rundt omkring i kommunen. 
Vi inviterer alle deltagerne ind til et evalueringsmøde i december.  
Vi har en ambition om, at det skal være én messe for alle frivillige. 
Bestyrelsen sender roser til sekretariatet. 
Der skal laves en værktøjskasse med saks, plastic osv.     
 
 
6. Strategi og handleplan 2023-24 
Til november skal vi indsende strategi for 2023-24 til Socialstyrelsen (se bilag A). FU har kun 
mindre ændringsforslag, men forelægger det til bestyrelsen, der kan komme med ændringsforslag 
til strategien senest den 6. november.  
 
Beslutning: 
Den nye version er godkendt af bestyrelsen og sendes rundt til bestyrelsen til orientering. 
Ændringer er godkendt og strategi- og handleplanen sendes til Socialstyrelsen.  
 
 
 
7. Vedtægter – forslag til ændringer 
Bestyrelsen bedes melde ind til Christina forud for mødet, hvis I har forslag til vedtægtsændring, 

som skal op på Frivilligcentrets generalforsamling til marts.  

FU foreslår en vedtægtsændring, så kontingentet fortsat er på 100 kr., men at det bliver en 

engangsbetaling. Dette og eventuelle andre vedtægtsændringsforslag drøftes under dette punkt.   

 

Beslutning: 
Bestyrelsen godkender FU’s forslag til vedtægtsændring.   
 
 

 
8. Nyt fra formanden  
Hans orienterede om, at frivilligcentret planlægger at arbejde på igangsættelse af en café for de 
ukrainske flygtninge i samarbejde med lokale frivillige (foreninger).  
 
 
9. Nyt fra Sekretariatet 
• Dagligdagen i Frivilligcentret siden sidst  

• Kort om Frivilligcentrets aktiviteter og arrangementer siden sidst: 
- March mod Ensomhed – den 20. – 21. september  
- Frivillig Fredag – den 30. september 
- Sundhedscafé – den 27. oktober 
- Frivillig Festival – den 6. november 

• Kommende aktiviteter: 
- Projekt om de ukrainske flygtninge 
- Evaluering af Frivillig Festival i december  
- Foreningsbesøg – hvervning af medlemmer   
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Beslutning: 
Frivilligcenteret omprioriterer finansieringen til Frivillig Fredag, men vil naturligvis stadig gerne 
bidrage med arbejdskraft. 
 

 
10. Eventuelt  
Vi afholder nytårskur mandag den 9. januar i caféen ifm. bestyrelsesmødet.   
 
 
 
 
 
Kommende datoer: 
 
Bestyrelsesmøder:  

• Mandag den 9. januar kl. 18.00-20.00  

 
FU-møder: 

• Onsdag den 23. november kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 21. december kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 25. januar kl. 15.30-17.30 

• Onsdag den 1. marts kl. 15.30-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


