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Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd 2020 

Bestyrelsens beretning  
 

 

Så mødes vi endelig, dog digitalt. Vi havde jo planlagt en generalforsamling i november, 
men lige som så mange andre, så blev vi ramt af Corona restriktionerne, og vi udskød 
derfor generalforsamlingen.  

Vi startede efter sidste generalforsamling i 2019 med at være en fuldt besat bestyrelse og 
med fuldt besatte suppleant pladser. Det var vi naturligvis meget glade for.  

Sammenarbejde med Det Nationale frivilligråd 

Herefter begyndte arbejdet. Vi startede med at være sparringspartner for Det Nationale 
Frivilligråd i forhold til deres folder om lokale frivilligråd, og Aalborg Frivilligråd er omtalt 
flere gange i forbindelse med citater fra den tidligere formand, Daniel Jensen. Vi håber, at 
vores bidrag til dette kan være med til i første omgang at gøre os mere synlige for de 
sociale frivillige foreninger i Aalborg kommune, så vi bedre kan hjælpe dem, men 
derudover håber vi også, at vores bidrag til folderen hjælper til at sætte fokus på de 
frivillige sociale foreninger og deres arbejde på et mere nationalt plan, som vi håber, også 
vil kunne være en fordel for foreningerne i Aalborg kommune.  

Det næste, vi kastede os over, var de høje bank gebyrer, som bankerne tager for selv små 
foreninger for at de kan have deres penge i banken. Dette er et problem, vi ser med stor 
alvor på, da disse gebyrer for nogle af vores små foreninger næsten udgør hele det beløb, 
de har som deres økonomiske levegrundlag. Derfor kontaktede vi Det Nationale 
Frivilligråd for at høre, om de kunne hjælpe med at få sat bankgebyrerne ned. Det 
Nationale Frivilligråd svarede at: ”Altinget i 2018 har lavet en undersøgelse hos 
pengeinstitutterne i Danmark, hvor de bliver spurgt til opkrævning af gebyrer. Det 
nedslående ved undersøgelsen var, at flere pengeinstitutter, i dette tilfælde 15 ud af 26 
besvarende pengeinstitutter, er begyndt at opkræve gebyrer, og at dette tal er 
mangedoblet siden den første undersøgelse i 2013. 

Som opfølgning på informationen fra Altingets opgørelse, samt jeres henvendelse, valgte 
Frivilligrådet at sende et brev til Finans Danmark, brancheorganisationen, der varetager 
interesserne for pengeinstitutterne i Danmark. Tilbagemeldingen fra Finans Danmark var 
desværre nedslående, da Frivilligrådets ønske om lempeligere økonomiske arbejdsgange 
og gebyrer for de frivillige sociale foreninger strider mod dansk lovgivning.”  
Det Nationale Frivilligråd har dog lovet at holde øje med udviklingen, og at det er en klar 
prioritet at sikre gunstige administrative og økonomiske forhold for de frivillige sociale 
organisationer i Danmark. 
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Frivilligrådet har efterfølgende påbegyndt en undersøgelse af, om der kan gøres noget 
ved de nye hvidvaskregler, som mange banker har sat i værk, og som betyder at bankerne 
skal have navn og CPR nr. på alle i bestyrelserne, da vi oplever at mange foreninger finder 
dette meget bøvlet. I forhold til dette, har det nationale frivilligråd svaret:  

”Det er, trådt i kraft med hvidvaskloven, men er ikke en del af loven. I hvidvaskloven er 
det ikke et krav, at pengeinstitutterne skal have billedlegitimation af 
bestyrelsesmedlemmer. Pengeinstitutterne har dog pligt til at kende til deres kunder jf. 
samme lovgivning, men bestemmer selv, hvor skærpet disse kendskabsprocedurer skal 
være. Formålet med dette er, at pengeinstitutterne er 1-1 bekendt med, hvem der har 
adgang til foreningens økonomi. Det nationale frivilligråd forelagde dette for direktøren 
for FinansDanmark, og de kan ikke pålægge pengeinstitutterne en mindre skærpet 
kendskabsprocedure, da det ville være konkurrenceforvridende. I bemærkningerne til 
hvidvaskloven står der, at kundekendskabsprocedurer kan lempes, så der gennemføres 
rimelige foranstaltninger. Men det er op til bankerne selv at vurdere, hvad rimelige 
foranstaltninger er. Man må nok erkende, at pengeinstitutternes kundekendskabspligt er 
tungtvejende i dette tilfælde, og at det er derfor pengeinstitutterne kræver udvidede 
oplysninger på deres kunder.” 

Vi har også deltaget i en kampagne om lokale frivilligråd, som Det Nationale Frivilligråd 
står bag   

I foråret blev der udgivet en folder, og denne gang (i den anden kampagne,) kom der en 
lille film, som kan findes på vores facebookside. 

Frivillig fredag 2020 

Vi blev som alle andre også ramt af Corona, og det betød, at vi har måttet aflyse flere 
bestyrelsesmøder, samt at vi har måttet afholde vores events på andre måder end 
normalt, blandt andet kom dette til at gå ud over Frivillig Fredag, hvor vi måtte aflyse 
vores store arrangement og afholde en lille ceremoni i stedet for. Til prisceremonien var 
vi 15 mennesker samlet. Der var i år fire nominerede til at vinde Frivilligprisen, som også 
blev overrakt den dag. Det var i år meget svært at vælge, hvem der skulle vinde, da der 
var mange meget kvalificerede nominerede. Det var faktisk det stærkeste felt, som vi i 
bestyrelsen nogensinde har været med til at vælge mellem, og de fire nominerede havde 
alle fortjent at vinde. Vinderen blev dog i år Broen Aalborg, og prisen blev overrakt af 
rådmand Mads Duedahl.  

Vi sendte ceremonien live på vores Facebook side, hvor der var 93 enheder, der sad klar 
til at se det live, det var vi meget glade for. Desværre havde vi nogle it problemer, faktisk 
så gik alt det galt i forhold til it, der kunne gå galt, men vi håber at det går bedre i dag, og 
at vi lærer det med tiden.   
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Bestyrelsen  

I perioden har vi også skiftet formand, da vores tidligere formand gennem næsten to år, 
fik et job, der gjorde, at han ikke kunne fortsætte som formand. Vi var dog så heldige at 
finde en frivillig, som vi kunne få ind  som suppleant, og det betyder at selv om vores 
gamle formand stoppede i rådet, er vi stadig en fuld bestyrelse med suppleanter. Det er 
vi meget glade for.  

I perioden har vi også arbejdet med at opdatere og ændre vores vedtægter, så de både er 
mere tidssvarende og også sikrer mere effektivt arbejde i bestyrelsen. Vi håber meget, at 
I vil stemme for dem, når vi skal stemme om dem senere i dag.  

Hjemmeside, PR og logo 

2020 blev også året hvor vi fik ny hjemmeside, logo og pr materiale. Det er noget, der har 
været længe undervejs, og noget, som der har været snak om igennem flere år, men nu 
er det gjort, og vi synes selv, at det er blevet meget godt. Det gamle logo var lavet på en 
måde, der gjorde, at det ikke kunne eskaleres op eller ned, og det gjorde det svært at 
bruge det professionelt. Hertil kommer, at vores gamle hjemmeside var meget forældet, 
så nu har vi et nyt udsende, som er op to date, og noget vi kan bruge professionelt.  

Paragraf 18 

Vi har udarbejdet en hjælpeartikel til, hvordan man laver den gode § 18 ansøgning. Dette 
har vi gjort, både for at sikre, at det bliver nemmere for foreningerne at lave 
ansøgningen, men også for at sikre, at § 18 midlerne bliver brugt på at afhjælpe socialt 
udsathed. I artiklen havde vi fire punkter vi satte fokus på:  

1. læs, hvad der bliver spurgt om i ansøgningsskemaet, og svar på det.  

2. forklar det sociale aspekt.  

3. forklar formue og  

4. læs ansøgningen igennem.  

Vores håb med denne artikel var og er at hjælpe flere foreninger med at lave en god 
ansøgning, og at midlerne bliver brugt til at afhjælpe social udsathed. Hertil håber vi, at 
artiklen kan hjælpe nogle af de foreninger, der tidligere har fået afslag, til at forstå, 
hvorfor de har fået afslag og til at hjælpe dem til at få mulighed for at få en del af 
midlerne i fremtiden. Artiklen kan findes på vores hjemmeside.   

Igen i år behandlede vi paragraf 18 ansøgningerne og rådgav Sundheds- og Kulturudvalget 
om, hvordan vi i Aalborg Frivilligråd anbefalede at midlerne skulle fordeles, det er en af 
vores kerneopgaver, og som altid en opgave, som er utroligt svær, og en opgave som vi 
bruger meget tid på. I år var der 140 ansøgninger til midlerne. Herudover var der 11 
foreninger, der fik lov at overføre de midler, de havde fået bevilget sidste år, da de 
grundet Corona ikke havde nået at bruge dem. De 11 foreninger havde derfor ikke lavet  
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ansøgninger i år, og samlet set kan vi så se, at vi har en nedgang på 24 ansøgninger i 
forhold til 2019, hvor der var 173 foreninger, der søgte. Vi i Aalborg Frivilligråd forventer, 
at den nedgang skyldes Corona, som har gjort, at mange foreninger ikke har brugt de 
midler, de havde, da de ikke har haft aktiviteter, så det er ikke en udvikling, vi er 
bekymrede over. Herudover synes vi, at det er imponerende, at det kun er 24 
ansøgninger færre end normalt, når vi tager Corona i betragtning. En anden ting, der 
imponerede os i Aalborg Frivilligråd var, at der ud af de 140 ansøgninger faktisk var hele 
11 foreninger, som søgte paragraf 18 midler for første gang. Det gør os i Aalborg 
Frivilligråd meget stolte over at se, at det sociale frivillige område ikke har ladet sig slå ud 
af de svære vilkår, de har.  

Hele Danmark har brug for os, og vi er stolte over det arbejde, der laves. 

Dialogmøde med Sundheds- og Kultur udvalget 

I år gik kalenderen op, og vi havde et dialogmøde med politikerne, som vi ellers ikke har 
set længe. Til dialogmødet havde vi 3 punkter med til, hvordan vi mener, at paragraf 18 
midlerne kan fordeles bedre, og hvordan det kan gøres nemmere for foreningerne at 
søge midlerne.  

Vi oplevede en meget stor interesse og lydhørhed fra politikerne i forhold til det, vi havde 
med, og vi ser frem til sammenarbejdet fremover.  

De Frivilliges Hus 

Aalborg Frivilligråd har som altid haft 3 pladser i bestyrelsen for De Frivilliges Hus, her har 
vi haft en enkelt udskiftning, da den tidligere formand, som er stoppet, har haft den ene 
af disse pladser. De nuværende medlemmer er Winnie, Asghar og Nanna.  

I De Frivilliges Hus’ bestyrelse har der været meget fokus på den forestående flytning til 
det nye frivillighus i Vejgaard, som vi i frivilligrådet glæder os til, og som vi  håber vil 
kunne danne rammen for, at endnu flere foreninger kan benytte De Frivilliges Hus.   

En anden ting, der har fyldt i forhold til De Frivilliges Hus, er at  lederen Bjarne Søltoft gik 
på pension, og der skulle derfor findes en ny leder. Frivilligrådet havde en repræsentant i 
ansættelsesudvalget der ansatte den nye leder Nini Jolander, som vi i Aalborg Frivilligråd 
byder hjerteligt velkommen og ser frem til at samarbejde med.    

 

Jeg vil her til slut opfordre alle, der brænder for at sikre og forbedre forholdende for alle 
de sociale foreninger i Aalborg kommune, og som har gå på mod, om at stille op som 
kandidat til Frivilligrådet og sætte deres kompetencer til rådighed.    

 

 

 


