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Referat 

Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd 

onsdag d. 23. marts 2022 
 

Tid: 17.00 - 20.00 

Sted: Trekanten, Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst 

 

Program: 

17.00 – 17:15: Velkomst ved formand, Winnie Lauritzen  

17.15 – 18.00: Visioner for området ved rådmand, Jes Lunde, (R),  

Sundhed og Kultur, i Aalborg Kommune 

 

200 organisationer/foreninger i Aalborg Kommune arbejder med frivilligt 

socialt arbejde og er uundværlige – tak fra kommunes side. 

 

På Frivilligkonferencen i efteråret 2021 fik kommunen en forsmag på, 

hvad de frivillige bidrager med. Hjemløse, sygdomsramte, voksne, 

ældre, misbrugere – mange har brug for en hjælpende hånd – og det er 

det frivillige står for – skabt til at skabe sammenhæng og livsglæde for 

mange mennesker. 

 

Sundhed og Kultur vil servicere de frivillige og er opmærksomme på, at 

der er for meget bureaukrati. Byrådet har besluttet at kigge alle 

kommunale regler igennem på alle områder for at lette bureaukratiet. I 

har modtaget brev fra Erik Kristensen med spørgsmål, om der er regler, 

som er til gene eller til gavn. Jeres tilbagemelding danner grundlag for til 

sommer at vurdere, hvilke regler der skal bibeholdes eller fjernes. 

Regler bibeholdes kun, så længe de støtter opgaven. Kommunen har 

fået positive tilbagemeldinger og reaktioner for muligheden for 

forandring.  

 

Sundheds- og Kulturudvalget håber på fortsat samarbejde med Aalborg 

Frivilligråd, bl.a. vedr. uddelingen af de cirka 5 mio. på paragraf 18-

midler, dialogmøde mellem Frivilligrådet og Sundheds- og 

Kulturudvalget samt samarbejde med de frivillige sociale foreninger. 
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Spørgsmål til Rådmand Jes Lunde 

● Torben Pedersen, Ældre Sagen, spurgte, om forvaltningen havde 

planer om at lave målrettede kampagner indenfor områder eller 

temaer som eksempelvis ensomhed, der berører flere frivillige 

sociale foreninger. Det er nemlig en udfordring for de frivillige sociale 

foreninger at nå til den enkelte. 

 

Jes Lunde svarede, at konkret i forhold til Ældre Sagen, så kan de tage 

et møde med Sundheds- og Kulturudvalget, da udvalget allerede er i 

dialog med Ældre Sagen.  

Den nye sundhedsprofil viser udfordringer med mental sundhed, og det 

tager kommunen alvorligt. Kommunen har allerede forskellige initiativer i 

gang såsom Kulturvitaminerne. Vi ved, at det at indgå i fællesskaber kan 

bryde ensomheden, og derfor udvider vi Kulturvitaminerne med et 

særligt program til unge. Udover Kulturvitaminerne laver kommunen 

også opsøgende arbejde, f.eks. Sundhedshuset, der bruger dørbank-

metoden, altså banker på borgeres døre og hører, hvordan det går hos 

folk.  

 

● Ann-Sofie Christensen, Social Sundhed - brobyggere i 

sundhedsvæsenet, nævnte udfordringer med mangel på 

sammenhæng og synergi mellem kommunale og frivillige indsatser. 

Det er eksempelvis svært at få kontakt til foreningens målgruppe, 

som indgår i kommunale indsatser. 

 

Jes Lunde synes sammenhæng er en god ide og opfordrer til at 

kommunen og de frivillige sociale foreninger skal i dialog om, hvordan 

det kan lade sig gøre. 

 

● Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, fortalte, at tidligere har Frivillig 

Aalborg haft et tæt samarbejde med kommunale medarbejdere i 

forbindelse med netværksfamilier. Det samarbejde blev stoppet 

grundet GDPR og sikker mail.  

 

Jes Lunde forstod ikke denne udfordring, da alle ifølge ham har sikker 

mail via deres e-boks.  

  

Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, uddybede, at udfordringen var, at 

kommunale medarbejdere ikke måtte gemme Winnies oplysninger, og 

dermed var det en længere proces at udveksle oplysninger løbende. Det 

medførte, at samarbejdet stoppede.
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Jes Lunde lavede en parallel til sundhedsverden, hvor man kigger ind i, 

om det skal være muligt at udveksle sundhedsoplysninger, der hvor der 

er et fagligt behov. Sundheds- og Kulturudvalget er lydhøre til at hjælpe, 

hvis der er ufornuftige regler, som skaber unødvendige benspænd. 

Aalborg Kommune kan dog ikke hjælpe med sikker mail til foreningerne. 

 

Torben Pedersen, Ældre Sagen, kommenterede, at i deres forening 

havde hovedorganisationen mulighed for at hjælpe med sikker mail til 

alle lokale foreninger. 

 

Nini Jolander, De Frivilliges Hus, kommenterede, at for at brobygge og 

samarbejde mellem det kommunale og det frivillige kan kommunale 

medarbejde indhente samtykke hos borgere til at videregive oplysninger 

til frivillige foreninger. Det er muligt indenfor GDPR. 

 

● Bruno Christiansen, Hjernesagen, spurgte, om alle frivillige sociale 

foreninger skal have et CVR-nummer. Problematikken er, at de 

mindste foreninger med CVR-nummer møder udfordringer med 

bankerne mht. tårnhøje gebyrer, hvidvaskningsloven o.a. 

 

Jes Lunde fortalte, at frivillige foreninger ikke er forpligtet til at have et 

CVR-nummer. Men hvis foreningen ønsker at modtage tilskud eller vil 

søge tilskud fra kommunen eller en anden offentlig myndighed, skal den 

have et CVR-nummer og en Nemkonto. 

  

Morten Ubbesen, projektkonsulent, gjorde opmærksom på, at 

udfordringen med GDPR og hvidvaskningslove er formidlet videre til Det 

Nationale Frivilligråd, da GDPR og hvidvaskningsloven i mange 

henseender er en udfordring for at udføre det gode frivillige sociale 

arbejde. 

 

Aalborg Frivilligråd tager GDPR, sikkermail og hvidvaskningsloven til 

efterretning. 

 

● Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, gjorde opmærksom på, at det 

er en udfordring for alle parter at vide, hvor mange frivillige sociale 

foreninger der er i Aalborg. De Frivilliges Hus har cirka 350 frivillige 

sociale foreninger tilmeldt deres nyhedsbrev, mens Jes Lunde 

nævner omkring 200 frivillige sociale foreninger. Vil det være muligt 

at have en liste over alle de frivillige sociale foreninger i Aalborg?
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Torben Pedersen, Ældre Sagen, kommenterede, at den rette løsning 

måske ikke er at registrere alle frivillige sociale foreninger i Aalborg 

Kommune i en samlet liste. Foreningerne har i forvejen en udfordring 

ved at opdatere egne liste over eksempelvis aktive frivillige, da der sker 

stor udskiftning.  

 

Aalborg Frivilligråd tager til efterretning, at det frivillige sociale arbejde er 

under konstant forandring, hvor frivillige foreninger og deres 

organiserede frivillige ikke er konstant. 

 

● Lotte Petersen, Mandecentret, fortalte om et uheldigt eksempel. 

Mandecentret er både et herberg med overnatninger, som betales af 

kommunen, og et sted med frivillige, der arbejder ambulant. 

Mandecentret har et godt samarbejde med psykiatrien. På et 

tidspunkt skulle psykiatrien og Aalborg Kommune genforhandle en 

samarbejdsaftale eller lignende, som resulterede i, at psykiatrien 

ikke længere måtte henvise til Mandecentret.  

 

Jes Lunde kommenterede, at Aalborg Kommune skal hjælpe, hvor de 

kan. Denne situation, som Lotte Petersen gør opmærksom på, er der 

ifølge Lunde to muligheder ift. det videre arbejde: a) Jes Lunde kan tage 

den med videre til Job og Velfærd, eller Lotte Petersen kan selv tage 

den med Job og Velfærd, da det er der, det hører hjemme i det 

kommunale.  

 

Lotte Petersen fortalte, at hun selv går i dialog med Job og Velfærd. 

 

● Preben Hansen, Skyggebørn, fortalte om Aalborg Kommunes 

håndtering af corona og oplysninger til foreningerne. I forhold til 

Aarhus og Københavns Kommune har Aalborg Kommune været 

dygtige til at være konkrete og handlingsorienteret i deres 

kommunikation. Det har medført, at Skyggebørn har kunnet bruge 

udmeldingerne i praksis. Aalborg Kommune har håndteret det rigtigt 

godt under pandemien og nogle af de erfaringer kan man tage med 

videre. 

 

18.00 - 19.00: Spisning
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19.00 – 20.00: Generalforsamling med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Erik Kristensen 

 

Generalforsamlingen er indkaldt rettidig. 

 

2. Valg af referent 

Thi Merite Le 

 

3. Fremlæggelse af Rådets beretning  

v/formand Winnie Lauritzen 

 

Winnie Lauritzen afholdte Rådets beretning om årets gang. Den kan 

tilgås på https://aalborgfrivilligraad.dk/referater-og-vedtaegter/ under 

‘Beretninger’ og ‘Beretning 2021’.  

 

Efterfølgende spørgsmål og bemærkninger til Rådets beretning 

● Thorkild Bach, Osteoporoseforeningen, spurgte ind til, hvilken 

rolle Aalborg Frivilligråd så sig varetage mht. paragraf 18-

midlerne? Det er vigtigt at huske, at Aalborg Frivilligråd er et 

høringsnævn og ikke dem, der skal fordele paragraf 18-midlerne. 

 

Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, forklarede, at Aalborg 

Frivilligråd anbefaler politikerne vedrørende det pågældendes års 

ansøgere og fordeling af paragraf 18-midlerne. Det er dog altid 

politikerne, som sætter retningslinjerne og bestemmer fordelingen af 

paragraf 18-midlerne. 

 

● Jimmy Whitfield, Autisme- og Aspergerforeningen Aalborg, 

spurgte om det var muligt at søge paragraf 18-midlter til drift, og 

om Aalborg Frivilligråd vil fortsætte med Politiker i praktik. 

 

Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, fortalte, at Aalborg Frivilligråd 

har planer om at fortsætte Politiker i Praktik, og det er muligt at 

overveje hyppigheden af Politiker i Praktik.  

 

Morten Ubbesen oplyste, at det er muligt at søge paragraf 18-midler 

til drift. I de nuværende regler kan man undtagelsesvis søge til 

husleje op til 75 %. I skal dog være opmærksomme på, at der er 

politisk bevågenhed på, at paragraf 18-midler ikke skal fordeles til 

mursten, men til aktiviteter.  

https://aalborgfrivilligraad.dk/referater-og-vedtaegter/
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● Torben Pedersen, Ældre Sagen, gør opmærksom på, at de 

frivillige sociale foreninger mangler viden om Aalborg Frivilligråds 

kommunikation til foreningerne. For at fungere som talerør og 

høringspartner, skal Aalborg Frivilligråd sikre kommunikation til 

foreningerne. 

 

Thi Merite Le, Aalborg Frivilligråd, fortalte, at Aalborg Frivilligråd har 

en udfordring med kommunikation og synlighed til de frivillige sociale 

foreninger og desorganiserede frivillige indenfor området. Som I 

hører i dag, er udfordringen også, at selv Aalborg Kommune og De 

Frivilliges Hus ikke har en komplet liste over alle de frivillige sociale 

foreninger – men begge parter er gode til at hjælpe med at få vores 

informationer ud til deres mailinglister. I Aalborg Frivilligråd har vi en 

Facebookside, en hjemmeside og et nyhedsbrev, så vi gør vores for 

at nå jer. 

 

Lotte Petersen, Mandecentret, fortalte, at Aalborg Frivilligråd har 

arbejdet aktiv i den indeværende bestyrelses med kommunikation og 

synlighed. Både for at øge kendskabsgraden til Aalborg Frivilligråd 

og få formidlet relevant information til de frivillige sociale foreninger. 

Arbejdet er i gang og skal fortsætte.  

 

Ann-Sofie Christensen, Social Sundhed - brobyggere i 

sundhedsvæsenet, gjorde opmærksom på, at hun selv først er 

blevet bevidst om Aalborg Frivilligråd inden for de sidste år. Hun 

mener, at hjemmesiden er mangelfuld, idet hun f.eks. ikke vidste, at 

Lotte Petersen var frivillig i Aalborg Frivilligråd. Desuden mangler 

hun, at Aalborg Frivilligråd henvender sig til de frivillige sociale 

foreninger for at komme på besøg eller samle nogle til 

netværksmøder omkring et bestemt emne.  

 

Sinne Rørdam Jensen, Frivillig Aalborg, kommenterede, at Aalborg 

Frivilligråd med fordel kan gøre mere ud af arrangementer, hvor 

Rådet og de frivillige sociale foreninger kommer i dialog med 

hinanden. 

 

Torben Pedersen, Ældre Sagen, fortæller at Aalborg Frivilligråd skal 

kommunikere med de frivillige sociale foreninger - de menige 

medlemmer. For uden os kan Aalborg Frivilligråd ikke stille krav til 

politikerne. Aalborg Frivilligråd skal huske på at deres vigtigste 

opgave er at få forbindelse til de frivillige sociale foreninger. Om 

rådet starter ud med en base med 100 foreninger eller andet, det er 

underordnet – man skal starte et sted.
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Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd kommenterede, at Aalborg 

Frivilligråds medlemmer oftest er frivillig i en frivillig social forening. 

Så qua medlemmernes frivillige arbejde repræsenter de også de 

frivillige sociale foreninger. Yderligere er Rådets medlemmer valgt til 

en generalforsamling af frivillige fra frivillige sociale foreninger. 

 

Nini Jolander, De Frivilliges Hus, gjorde opmærksom på, at Aalborg 

Frivilligråd består af frivillige, som også er frivillige i andre frivillige 

sociale foreninger. Det er vigtigt at huske på, at dem der sidder i 

Aalborg Frivillig, er frivillige og ikke ansatte. Med hensyn til Aalborg 

Frivilligråds efterspørgsel på en undersøgelse om lokalebehov, kan 

De Frivilliges Hus og Aalborg Frivilligråd gå i dialog om det. De 

Frivillige Hus har uddannelsespraktikker fra Aalborg Universitet, hvor 

sådan en opgave vil kunne passe ind. 

 

Ann-Sofie Christensen, Social Sundhed - brobyggere i 

sundhedsvæsenet, vil gerne knytte nogle positive ord på Rådets 

beretning. Det er nogle gode og spændende ting, Aalborg Frivilligråd 

har haft gang i. 

 

Beretningen er taget til efterretning.  

 

4. Fremlæggelse af Rådets regnskab 

v/regnskabsmedarbejder, De Frivilliges Hus, Tove Pedersen 

 

Tove kunne ikke deltage til Generalforsamlingen og havde derfor 

ikke mulighed for at fremlægge regnskabet. Regnskabet blev 

fremlagt af Thi Merite Le. 

 

 Regnskab: 

§ 18 midler                                                               55.000,00  
Frivillig Fredag                                                         17.618,56  
Møder                                                                        6.846,92  
PR., hjemmeside, facebook mv                               18.589,98  
Gaver                                                                            595,33  
Overskud                                                                  11.349,21  
  
Overført fra 2020                                                      40.473,77  
  
Egenkapital pr. 31.12. 21.                                         51.822,98  



info@aalborgfrivilligraad.dk 

Aalborg, den 24. marts 2022 

 

 

Fremlæggelsen af regnskabet gav anledning til spørgsmål og 

kommentarer:  

● Jimmy Whitfeldt, Autisme- og Aspergerforeningen Aalborg, 

spurgte ind til, hvad posten FB dækkede over.  

Svar: Thi Merite Le, Aalborg Frivilligråd, forklarede, at posten 

dækkede over boost og annoncering eksempelvis af 

Generalforsamlingen og Frivillig Fredag. Det er et strategisk valg 

indeværende bestyrelse har valgt grundet succes med tidligere 

bestyrelse brug af boost og annoncering på Facebook og tiltrækning 

af unge til Aalborg Frivilligråds bestyrelse og arrangementer. 

 

● Susanne Skovgaard Sørensen, Mødrehjælpen, spurgte, om 

Aalborg Frivilligråd gør brug af andre sociale medier såsom 

Instagram, hvor de unge befinder sig. 

Svar: Aalborg Frivilligråd tager SoMe til efterretning. Medieplatforme 

er dynamiske, og Aalborg Frivilligråd har på nuværende tidspunkt 

satset på en hjemmeside og en Facebookside. 

 

● Hvorfor skal Aalborg Frivilligråd ikke tilbagebetale overskud fra 

paragraf 18 til Aalborg Kommune? 

Svar: Det er ikke en puljeansøgning, derfor skal Aalborg Frivilligråd 

ikke tilbagebetale midlerne. Pengene forventes desuden at blive 

brugt i 2022. 

 

5. Indkomne forslag 

● Vedtægtsændringer  

v/næstformand, Thi Merite Le 

 

Erik Kristensen, dirigent, oplyste at bestyrelsen havde egne 

forslag til justering af vedtægter. De var rettidigt tilgængelige 

på hjemmesiden. 

 

Thi Merite fremlagde bestyrelsens vedtægtsændringer.  

Ændringerne gav anledninger til spørgsmål og tvivl, og 

dirigenten besluttede, det ikke var muligt at fortsætte med at 

gennemgå bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. 

 

Beslutning: Bestyrelsens justering af vedtægter trækkes 

tilbage, og de nuværende vedtægter fortsætter. Det 

anbefales, at den kommende bestyrelse arbejder videre med 

justering af vedtægter i tæt samarbejde og dialog med 

eksempelvis De Frivilliges Hus. 



info@aalborgfrivilligraad.dk 

Aalborg, den 24. marts 2022 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

● Der skulle besættes 5 pladser i bestyrelsen (2-årig periode) 

og 2 suppleanter (1-årig periode).  

Winnie Lauritzen og Thi Merite Le er ikke på valg. Deres 

valgperiode slutter 2023.  

 

Der blev foreslået 4 kandidater for en 2-årig periode frem mod 

2024: 

- John Buhl, Ældresagen Hals  

- Lotte Pedersen, Mandecentret 

- Ann-Sofie Christensen, Social Sundhed - brobyggere i 

sundhedsvæsenet 

- Preben Hansen, Skyggebørn 

 

Alle blev valgt ind, og der er en vakant plads i bestyrelsen. 

 

7. Valg af hhv. 1. og 2. suppleant 

 

Der blev foreslået 2 kandidater for en 1-årig periode til 

suppleantposterne: 

1. Jimmi Whitfield, Autisme- og Aspergerforeningen  

2. Susanne Skovgaard, Mødrehjælpen  

 

Begge suppleanter blev valgt ind, og der er ingen vakant 

suppleantplads. 

 

8. Eventuelt 

Det blev kommenteret, at det er godt med aldersspredning i 

Aalborg Frivilligråd. 

 

Erik Kristensen, dirigenten, gav ordet til Winnie Lauritzen til 

afsluttende bemærkninger.  

 

Winnie Lauritzen, Aalborg Frivilligråd, bød de nye 

bestyrelsesmedlemmer velkommen og bad dem om at blive for 

at afstemme en dato for konstituerende bestyrelsesmøde. 

Herudover takkede Winnie, Tove Pedersen, som har været 

Aalborg Frivilligråds sekretær igennem mange år. Til slut 

takkede Winnie de afgående bestyrelsesmedlemmer Morten 

Dalsgaard Christensen, Turid Gregersen og Monica Frederiksen 

for deres indsats og samarbejdet og ønskede dem held og lykke 

fremadrettet. 

  

 

 

 


