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Formandens (Rådets) beretning for 2021 
OBS: Dette er formandens talepapir til Aalborg Frivilligråds Generalforsamling 2022 
 

Endnu et mærkeligt coronaår er gået til ende – ikke så mærkeligt som det 

foregående, hvor vi måtte aflyse alle fysiske møder, men alligevel et foreningsår, 

hvor coronaen satte sit tydelige præg. 

 

Vi startede med en digital generalforsamling den 28. januar med ikke ret mange 

deltagere, men vi fik da sammensat en rigtig god bestyrelse, og så var vi i gang! 

Belært af visse samarbejdsproblemer i den gamle bestyrelse startede vi vores 

samarbejde med et strategiseminar, hvor vi fik afstemt vores forventninger til 

hinanden og planlagt, hvad det kommende år skulle rumme.  

Det viste sig at være en god idé. Vi besluttede, at i stedet for at hele bestyrelsen 

skulle ind over al ting, så nedsatte vi udvalg for de forskellige områder, der så kom 

med en plan, som blev behandlet og godkendt i bestyrelsen. 

Vi har haft udvalg for Politiker i Praktik, Frivillig Fredag samt et synlighedsudvalg. 

 

Aktiviteten Politiker i praktik består i at matche foreninger og byrådspolitikere, der 

bliver tilbudt et besøg i den pågældende forening, så man kan få et godt indblik i, 

hvad den frivillige sociale forening egentlig laver. 

Vi fik denne gang matchet 11 foreninger og politikere, og alle gav bagefter udtryk 

for, at det havde været en rigtig god oplevelse. 

Men egentlig undrede det os, at ikke langt flere af de nye byrådspolitikere havde 

haft lyst til at besøge en forening – det er jo en enestående lejlighed til at lære noget 

mere om det frivillige sociale arbejde, - det må vi så råde bod på næste gang, vi 

gennemfører denne aktivitet 

  



Side 2 af 4 
 

 

Frivillig Fredag! Det var så dejligt igen at kunne være fysisk sammen til denne fejring 

af os selv og vores frivillige arbejde. Det er jo som bekendt altid den sidste fredag i 

september, og denne gang mødtes vi på Trekanten til lidt god mad og festlig musik 

og overrækkelsen af Årets Frivilligpris. Vi havde tre meget kvalificerede kandidater: 

Kræftens Bekæmpelse, Kvindeforeningen SAWA og Bedre Psykiatri, og det blev 

sidstnævnte, der løb med årets pris. 

 

Så er der synlighedsudvalget – hvad er det nu for en størrelse? 

Jo, Aalborg Frivilligråd er jo paraplyorganisation for alle de frivillige sociale 

foreninger i Aalborg Kommune. Vi er jeres talerør overfor vore politikere, dem, der 

kan bringe problemer videre og være med til at finde løsninger. 

Det er også vores ambition at kunne være formidlere foreningerne imellem på den 

måde, at vi kan hjælpe med at skabe forbindelse mellem foreninger med fælles 

interesser og opgaver. Et samarbejde kunne måske være med til, at vi fik udnyttet 

vore ressourcer bedst muligt, og her tænker vi ikke kun på økonomi – nej, frivillige 

er i dag den knappe og meget nødvendige ressource, så den skal vi bruge på den 

mest fornuftige måde, for eksempel ved et samarbejde. 

 

Men det er helt utilstrækkeligt at være paraplyorganisation, hvis ikke foreningerne 

kender os!! Det problem forsøger vi at arbejde med på forskellig måde. 

I 2020 fik vi lavet en ny grafisk identitet med nyt logo og nye farver, så vi kunne 

begynde at arbejde med, at man straks tænkte Aalborg Frivilligråd, når man så det. 

Vi fik ny hjemmeside og ny Facebookside, og i det forgangne år har vi så prøvet at 

arbejde mere aktivt med disse medier – især føler vi nok, vi har fået langt mere 

opmærksomhed via Facebook. 

Vi har også lavet flyers, som i kan se på bordene, og vi håber, I har lyst til at tage 

nogle med hjem og fordele dem i jeres bagland, så endnu flere kan blive 

opmærksomme på, hvad Aalborg Frivilligråd kan. 
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Vi kommer også til at gøre opmærksom på os selv, når der til august igen er Tall 

Ships Races i Aalborg, idet vi har reserveret skibet Thalassa et par timer en fredag 

eftermiddag. Hvis det lyder bekendt, så havde vi gjort det samme i 2019, hvor 

omkring 100 mennesker var ombord for at høre mere om frivilligt socialt arbejde i 

Aalborg. 

 

I oktober var vi med til at arrangere Aalborg Kommunes store frivilligkonference i 

Gigantium. Det er en begivenhed, der normalt finder sted hvert fjerde år, men vi har 

allerede nu været i dialog med både kommunen og De Frivilliges Hus, om vi ikke 

burde gentage dette lidt oftere og så bruge en sådan eftermiddag til at få sat fokus 

på frivilligheden i Aalborg, hvilke betingelser, vi giver den, og hvordan vi 

samarbejder bedst muligt. 

 

Aalborg Frivilligråd har en god samarbejdspartner i De Frivilliges Hus, hvor vi har tre 

repræsentanter i Husets bestyrelse. Derfor glædede det os også meget i sommers at 

være med til flytningen fra det gamle hus på Mølholmsvej til de nyrenoverede 

lokaler i det gamle Vejgaard Rådhus, der også rummer Vejgaard Bibliotek. 

Det har betydet mange nyrenoverede mødelokaler, og jeg er overbevist om, at det 

betyder noget for kendskabet til hinanden, at vi mødes på gangene her. Ganske vist 

er vi lige nu ved at drukne i skidt og støv på grund af en større udvendig renovering, 

men det bliver jo godt igen, og så er problemer omkring mødelokaler en saga blot – 

eller er det? 

 

I Frivilligrådet har vi længe talt om, at vi gerne ville lave en undersøgelse af, hvordan 

vores foreninger får dækket deres behov for lokaler, men vi er løbet ind i problemer. 

Dels er vore foreninger meget forskellige, så det er vanskeligt at finde frem til den 

rigtige formulering af spørgsmålene, dels eksisterer der ikke en fuldstændig liste 

over de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune, så hvordan løser vi lige den 

opgave? Gode ideer er velkomne. 
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En af Frivilligrådets vigtigste opgaver er at deltage i fordelingen af de årlige § 18-

midler. 

Vi har arbejdet med at få ændret nogle af kriterierne for, hvem der tildeles midler og 

har i dette arbejde lagt stor vægt på, at pengene går til grupper, der virkelig er 

udsatte. Man er ikke nødvendigvis udsat, fordi man er gammel eller flygtning – der 

findes mange stærke personer inden for de to grupper, så søger man om midler skal 

man altså begrunde, hvad udsatheden består i og hvordan man tænker at afhjælpe 

den. De nye kriterier skal vedtages politisk her i foråret, så det er jo lidt spændende. 

 

Under normale omstændigheder – og hermed mener jeg, når ikke corona eller 

travlhed eller andet forhindrer det – har Frivilligrådet et årligt møde med Sundheds- 

og Kulturudvalget, hvor vores område hører ind under. 

Vi ser meget frem til et kommende møde med udvalget, som jo efter 

kommunevalget består af mange helt nye politikere. Det giver god basis for en 

drøftelse af, hvad vi laver i vores foreninger, men også af hvad politikerne egentlig 

har af forventninger til et sådant samarbejde. 

Det giver også mulighed for at få bragt konkrete problemer, som I måtte have ude i 

foreningerne, frem, så vi håber at høre fra jer, hvis der skulle være problemstillinger, 

som I ønsker, vi skal tage med. 


