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Referat 
 

Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd 

28. januar 2021 

 

Formand Nanna Vejbæk bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent  

1. Bestyrelsen foreslog Morten Ubbesen, og han blev valgt. 

2. Beretning ved formand Nanna Vejbæk  

1. Nanna aflagde beretning om et år med udfordringer, hvor coronaen satte 

begrænsninger, især i forhold til Frivillig Fredag, der blev holdt online. 

Frivilligrådet har haft dialogmøde med Udvalget for Sundhed og Kultur, 

deltaget i uddeling af § 18 midler og været med til at uddele kommunens 

Frivilligpris.  

Frivilligrådet har samarbejdet med Det nationale Frivilligråd og er med i en 

video og en folder om Lokale Frivilligråd. 

Frivilligrådet har tre pladser i De Frivilliges Hus’ bestyrelse, og her har man 

bla. været med til ansættelse af den nye leder Nini Jolander. 

Generalforsamlingen vedtog beretningen. 

       3.  Økonomi v. Tove Pedersen. De Frivilliges Hus  

2. Tove fremlagde regnskabet, der viser et overskud på 40.473,77 kr., især 

pga. aflysning af festen på Frivillig Fredag.  

4. Nye vedtægter  

1. De nye vedtægter blev godkendt med få rettelser. 
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

1. Der skulle besættes 5 pladser i bestyrelsen og 2 suppleanter. 

1. Der blev foreslået 6 kandidater til bestyrelsen: Winnie Lauritzen, 

John Buhl, Merite Le, Karina Holst, Morten Dalsgaard Christensen 

og Turid Gregersen. Valget skete, ved at de stemmeberettigede 

sendte en mail med deres stemmer til Anders Larsen, der var 

teknisk hjælper på generalforsamlingen, og så talte han og Morten 

Ubbesen stemmerne op, og valgt blev Karina, Merite, Morten, 

Turid og Winnie (genvalg). 

2. John Buhl blev valgt til suppleant. Lotte Petersen, Mandecentret, 

har efterfølgende sagt ja til at blive suppleant. 

6. Eventuelt  

1. Bestyrelsesmedlemmer Winnie og Asghar takkede den afgående formand. 

for det store arbejde og engagement, hun har lagt i Frivilligrådet og Winnie 

lovede, at når man kunne mødes igen, vil Nanna får en buket.  

2. Tove fra De Frivilliges Hus takkede også Nanna for det store arbejde og det 

fine samarbejde, og ønskede hende held og lykke fremover. 

Formand Nanna Vejbæk og dirigent Morten Ubbesen takkede for et godt 

møde. 

 

Tove Pedersen 

Sekretær 
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Inden generalforsamlingen var der indlæg ved 

1.  Rådmand Mads Duedahl der takkede alle de frivillige i Aalborg Kommune, og især 

takkede Mads Duedahl Frivilligrådet for et godt samarbejde. 

2.  Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune og tidligere generalsekretær for Dansk 

Ungdoms Fællesråd, Hans Stavnsager, holdt et fint foredrag om, hvordan foreninger kan 

sikre politisk indflydelse.  

Hans Stansager gav 5 gode råd: 

1. Gode relationer – inviter nøglepersoner til arrangementer, politikere og 

udvalg – kvitter for gode idéer, som politikerne kommer med via læsebrev 

el. mail – lobby, og virker direkte kontakt ikke, kan man gå over til 

læserbreve mv. 

2. Kend den kommunale virkelighed – hvem er det, der arbejder med 

området, politikere og embedsmænd. 

3. Fokuser indsats – prioriter og tag ikke 10 punkter med. Vær konkret og 

tålmodig. En sagsbehandling tager nemt 3-6 mdr. 

4. Gå ind af den rigtige dør – måske ikke altid borgmesteren. 

5. Timing – jo hurtigere man kan komme ind i en sag, desto bedre. Ved nytår 

lægges der årsplan over møder i byråd og udvalg, og fint hvis man allerede 

der kan komme på dagsorden til et møde. Og så er det godt at kende 

kommunens budgetter.  

Så var der også 5 råd om, hvad man ikke skal gøre: 

1. Start ikke med at sige ”kom med flere penge”, men man kan pege på, 

hvor man synes, pengene kunne bruges mere effektivt. 

2. Løb ikke fra ansvar – har man en aftale, så tager man ANSVAR. Og” vasker 

ikke hænder” 

3. Kom ikke med trusler om ikke at ville stemme på vedkommende el. at 

man går til pressen. 

4. Når man møder op med forslag/krav, skal man have forslag til løsninger, 

hvis der bliver spurgt ind til den. 

5. Forsøg ikke at lave spille politikerne ud mod hinanden – de fleste 

politikere arbejder godt sammen, og konflikter hjælper ikke på sagen. 

 

Og så havde Hans Stavnsager et sidste godt råd 

 ”Opfør jer ordentligt”. 


