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Aalborg Frivilligråds generalforsamling, 6/3 2023 

Forslag til vedtagelse: 

”Mød Aalborg Frivilligråd” 

Baggrund 

I forbindelse med sidste års debat på generalforsamlingen om årsberetningen efterspurgte flere deltagere, 

at Aalborg Frivilligråd gjorde mere for at blive synlig overfor målgruppen samt skabte bedre mulighed for 

dialog mellem foreninger og Rådet til arrangementer osv.  

En udfordring, som Rådet både dengang og tidligere har været og er klar over. Det har været en 

hovedudfordring fra Rådets begyndelse. 

Argumenterne i debatten var bl.a., at Rådet ikke kan fungere som effektivt talerør og høringspart, hvis der 

ikke skabes bedre kommunikation til de frivillige sociale foreninger samt, at der behov for, at Rådet 

inviterer sig selv på besøg hos foreningerne eller arrangerer netværksmøder. Modsat lød argumenterne 

bl.a., at Frivilligrådet består af frivillige medlemmer, og at medlemmerne af Rådet selv er aktive i frivillige 

sociale foreninger og bruger meget af deres tid dér. Derfor er det et spørgsmål om ressourcer, hvor meget 

mere tid, der kan afsættes til det mere efterspurgte opsøgende og aktivt involverende arbejde i forhold til 

baglandet.  

Det blev ligeledes fremført af Rådet, at der aktivt var blevet arbejdet med synligheden på daværende 

tidspunkt – et udvalgsarbejde, jeg selv deltog i. 

Desværre endte debatten ikke med nogen løsning, men blev mere en debat for og imod øget aktivitet – i 

stedet for hvordan. Det var ærgerligt, for der var og er behov for, at en dialog om mere dialog ender et 

konstruktivt sted. Der skal både tages hensyn til, at Rådet består af frivillige kræfter med andre 

forpligtigelser, og samtidig skal kritikken/efterspørgslen fra baglandet tages alvorligt – det må og kan ikke 

affejes som et enten eller. De forskellige hensyn skal balanceres, og det er det, jeg forsøger med mit forslag. 

Forslaget udspringer også ud fra en undren over, hvad der er blevet af synlighedsarbejdet – eller 

kendskabet til Aalborg Frivilligråd, som det nok burde hedde i stedet for, da øget synlighed i selv ikke er 

løsningen. Der var en stor interesse – nærmest iver – efter at påbegynde dette arbejde, da jeg selv var en 

del af Rådet. Samtidig blev argumentet om at have fokus på synligheds-/kendskabsarbejdet brugt af flere 

kandidater som motivation til at stille op til Rådet sidste år. 

Hvad er der sket siden? 

Jeg har ikke kunne finde eksempler på1, at der er blevet arbejdet direkte med dette på nye måder, men 

havde en klar fornemmelse af, at der på trods af debatten sidste år alligevel ville blive arbejdet systematisk 

                                                             
1 Da jeg ikke har haft mulighed for at læse jeres årsberetning, ved jeg ikke om, og givet fald hvordan, I har arbejdet med 
synligheds/kendskabsproblematikken det forgangne år, men jeg antager, at jeg var stødt på forskellige tiltag, hvis I havde arbejdet systematisk med 

det. Jeg har tjekket jeres hjemmeside og Facebookside. Men ellers skal der naturligvis tages forbehold for det, hvis I har arbejdet med det og fortsat 
vil gøre det – og konkret hvordan, hvis det samtidig skal imødekomme behovene. 



2 
 

og strategisk med, hvordan Aalborg Frivilligråd får skabt et kendskab og en bevidsthed hos målgruppen. Det 

burde have været med fokus på, hvordan Rådet i mødet med sit bagland får mulighed for at fortælle om sit 

arbejde og funktion og dels hører om, hvad baglandet giver udtryk for, at der er behov for, at Rådet – på et 

generelt og principielt plan – tager fat på. Måske i form af en egentlig strategi, der selvfølgelig også 

involverede digitale platforme – men meget mere end det!  Det var jo netop den fysiske kontakt, der blev 

så efterspurgt sidste år.  Det antager jeg derfor, at I ikke har gjort, og derfor desto meget mere grund til at 

tage det op igen.  

Dog skal det selvfølgelig nævnes, at I afviklede et arrangement i forbindelse med Tall Ships Races sidste år, 

som måske også indgik synligheds-/kendskabsarbejdet, men planerne om dette arrangement var jo 

allerede i støbeskeen, da jeg selv var medlem af Rådet, og det, jeg efterlyser, er helt nye initiativer i 

forlængelse af sidste års debat.  

Forslag: ”Mød Aalborg Frivilligråd” – temadag, netværksmøder og kontaktpersonsmøder 

Ideen er, at Rådet kan foretage sig flere forskellige tiltag, der appellerer til målgruppen, og dermed 

imødekomme behovene, samtidig med, at det selvfølgelig også skal have et omfang, der er realistisk taget i 

betragtning af, at det er frivilligt arbejde at sidde i Rådet. 

Temadag  

Dette delforslag omhandler et tiltag om at arrangere en temadag med fokus på et eller flere emner, der er 

relevant for frivillige sociale foreninger mv., gerne med en lokal vinkel. Måske på baggrund af MATCH-

undersøgelsen, fx i forlængelse af udfordringerne med at rekruttere og fastholde frivillige efter covid-19. 

Her kunne en eller flere eksterne oplægsholdere bidrage med efterfølgende workshops – her kunne den 

lokale vinkel med fordel indgå. Et emne på workshoppen kunne være, hvordan Rådet og foreninger mv. 

sammen kan hjælpe hinanden med disse udfordringer – hvad har man hver især brug for, at den anden part 

gør osv. Tidspunktet kunne være om foråret, fx 2. kvartal, hvor der umiddelbart er plads i kalenderen – 

efteråret er jo nok formentlig udelukket. Rådet arrangerer denne temadag og inviterer repræsentanter fra 

det frivillige sociale område i kommunen. 

Netværksmøder 

Et andet tiltag indenfor samme model kunne være at afholde ét eller flere netværksmøder, som i sin form 

er mere uformel. Her kunne muligheder og udfordringer for det frivillige sociale område i kommunen 

diskuteres med udgangspunkt i de oplevede behov og ønsker, hvor fokus her er på åben dialog som det 

primære og ikke nødvendigvis med faglige input som med temadagen. Rådet kan indledningsvis holde et 

oplæg om sit arbejde, visioner osv., og herefter kan debatten tage form af et åbent debatmøde med 

udveksling af tanker og ideer fra begge parter.  Måske med en forening som ’vært’ eller facilitator, som 

måske også selv kan have flere indlæg med, men tanken er dialogen mellem Rådet og baglandet som det 

altovervejende. Der kan afholdes flere møder i løbet af året, men igen kunne 2. kvartal være en mulighed – 

ét møde er bedre end intet møde. Den åbenlyse fordel er selvfølgelig, at Rådet kommer ud og aktivt indgår 

i dialog. 
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Kontaktpersonsmøder 

I dette tredje delforslag fordeler Rådets medlemmer sig på interesseområder, således at hvert medlem – 

cirka – bliver ansvarlig for ét interesseområde, som vedkommende skal interessere sig særligt for og holde 

løbende kontakt med i form af foreninger, organisationer, grupper og enkeltpersoner indenfor dette 

område. Det behøver ikke være det samme interesseområde som den forening, man selv repræsenterer i 

Rådet. Tanken er, at hvert medlem bliver en slags ’kontakt’- eller referenceperson for hvert 

interesseområde i Rådet og dermed skabes en åben kanal direkte ud til de foreninger mv., der beskæftiger 

sig med pågældende område. Det er meningen, at foreninger mv. skal bruge deres kontakt i Rådet til at 

adressere bestemte problemstillinger, udfordringer, gode erfaringer osv., som pågældende kontaktperson 

derpå formidler videre til Rådets øvrige medlemmer med henblik på at få indblik i, hvad der rører sig på det 

frivillige sociale område generelt i kommunen og diskutere, om det giver anledning til generelle 

overvejelser om det videre arbejde og i så fald hvordan. Samtidig kan kontaktpersonen videreformidle 

information fra Rådet til det respektive område, måske med henblik på få feedback, input mv.  

Det er selvfølgelig IKKE meningen, at enkeltforeninger eller enkeltpersoners problemstillinger skal tages op 

i Rådet – pointen er, at alene det store antal § 18-berettigede foreninger mv. kan gøre det uoverskueligt at 

række ud til alle på én gang, men ved at bryde opgaven ned på interesseområder og evt. udvalgte 

foreninger mv., gøres opgaven lettere og mere konkret. Formålet er, at Rådet aktivt selv opsøger og 

medvirker til løbende dialog med foreninger mv. – det er jo det, de efterspørger – ved at stille sig til 

rådighed for dem. Argumentet kan bare aldrig være, at fordi man ikke umiddelbart kan mødes med alle, 

kan man ikke mødes med nogen – selvfølgelig kan man det. Det blev jo i øvrigt også nævnt sidste år i 

forbindelse med debatten på generalforsamlingen. 

Til forskel fra forslaget om netværksmøder er tanken altså her, at man uddelegerer interesseområder 

imellem sig og får på den måde selvfølgelig også skabt et netværk af foreninger mv., men 

netværksmøderne i det andet forslag var mere tænkt som et samlet råd eller måske udvalgte medlemmer, 

der deltog i møderne. Her er det enkeltmedlemmer. Konkret kunne I tage udgangspunkt i de seneste 

oversigter over foreninger, der har søgt om § 18-midler og bruge dem til at fordele foreningerne i mellem 

jer. På den måde viser I konkret vilje til at opsøge dialog og viden og får på den måde en helt anden føling 

med behov og ønsker, som I kan arbejde videre med ud fra en samlet og generel betragtning. 

Der kan og bør laves flere kontaktpersonsmøder i løbet af året, men dialogen er den vigtigste. Så det er 

også en fleksibel løsning, der kan tilpasses de konkrete behov og ressourcer både hos jer og jeres respektive 

målgruppe indenfor hvert område. 

Alternativt kan et eksisterende tilbud som Frivillig Fredag selvfølgelig også udbygges med workshops og et 

egentligt netværksmøde, men jeg synes, det er bedre at holde de forskellige arrangementer adskilt. Jeg 

anser det heller ikke for realistisk at samle deltagerne til Frivillig Fredag tidligere for at bruge tid på et 

egentligt netværksmøde á la det, jeg foreslår. 

Kan I nå det hele? 

Temadag, netværksmøder og kontaktpersonsmøder…kan I nå det hele? Meningen er, at I skal have fokus 

på, hvordan I aktivt og opsøgende imødekommer behov og ønsker hos baglandet – jeres vælgere. Det skal 

selvfølgelig ske på en måde, der også tager hensyn til jeres tid, lyst og prioritering af opgaver. Men som 
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nævnt tidligere handler det ikke om, I skal gøre noget mere, men hvordan. Her er tre konkrete forslag, som 

I næppe får tid til alle sammen, men pointen er netop, at man kan opnå meget ved at gøre forholdsvis lidt. 

Ellers kan det være, at dette års generalforsamling kan give jer et hint om, hvad der er mest stemning for. 


