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Aalborg Frivilligråds generalforsamling, 6/3 2023 

Forslag til vedtagelse: ændringsforslag til Aalborg Frivilligråds vedtægter 

 

Læsevejledning: 

Rød skrift: teksten under paragraffen eller enkelte ord udgår. 

Blå skrift: teksten under paragraffen er ny eller omformuleret. I de fleste tilfælde foreslås så 

omfattende ændringer af eksisterende paragraffer, at de reelt er ’nye’. Hvor andet ikke er 

angivet, er der tale om konsekvensrettelser. 

Sort skrift: teksten under paragraffen er bibeholdt uændret i sin nuværende form. 

Bemærk: Indholdsfortegnelsen på næste side tager udgangspunkt i ændringsforslagene 
med blåt, hvor de hidtidige paragraffer er skrevet ind undervejs med rødt efter den nye 
nummerering og i forbindelse med de konkrete ændringer af indholdet. Se de følgende sider. 
 

 Vedtægter for 
Frivilligrådet 

i Aalborg Kommune 

 

Aalborg Frivilligråd vælges af og blandt borgere, som udfører socialt 

frivilligt arbejde i Aalborg Kommune 

Indholdsfortegnelse: 
§ 1 Formål → ændringer og bliver til ny § 4 Formål 
§ 2 Frivilligrådets opgaver → ændringer og bliver til ny § 6 Frivilligrådets opgaver 
§ 3 Frivilligrådets sammensætning → ændringer og bliver til ny § 12 Frivilligrådets 
sammensætning 
§ 4 Frivilligrådets legitimitet → ændringer og bliver til ny § 7 Ordinær generalforsamling 
§ 5 Ekstraordinær generalforsamling → forsætter uændret som ny § 10 
§ 6 Frivilligrådets forretningsorden → ændringer og bliver en del af ny § 13 Frivilligrådets 
konstituering 
§ 7 Budget → bliver en del af ny § 15 Regnskab og budget 
§ 8 Beslutningsdygtighed → fortsætter uændret som ny § 14 
§ 9 Praktisk og økonomisk bistand → forsætter uændret som ny § 17 
§ 10 Ændring af vedtægter → fortsætter uændret som ny 
§ 18 
§ 11 Eksklusion → fortsætter uændret som ny § 19 
§ 12 Frivilligrådets opløsning → bliver ny § 20 med 
enkelte ændringer 
§ 13 Ikrafttrædelse → bliver ny § 21 med enkelte 
ændringer 
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§ 1 Navn 

Rådets navn er Aalborg Frivilligråd. 

 

§ 2 Hjemsted 

Aalborg Frivilligråd har hjemsted i Aalborg Kommune. 

 

§ 3 Lovgrundlag 

Aalborg Frivilligråd er nedsat efter reglerne i Lov om Social Service eller Serviceloven (SEL) 

§ 18. 

 

§ 1 Formål → ændringer af nuværende § 1, der bliver til ny § 4 Formål 

Stk. 1. Der ønskes skabt de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg 

Kommune. Aalborg Frivilligråd skal rådgive frivillige 

sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner og 

Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturudvalg omkring 

udvikling, pleje og styring af disse rammer. 
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§ 4 Formål 

Formålet med Aalborg Frivilligråd er at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige 

sociale arbejde i Aalborg Kommune. Dette opnås ved at være talerør og paraplyorganisation 

for det frivillige sociale område og varetage dets interesser overfor Aalborg Kommunes 

Sundheds- og Kulturudvalg med fokus på udvikling, pleje og styring af rammerne for frivilligt 

socialt arbejde i kommunen. 

 

§ 5 Frivilligrådets medlemmer 

Stk. 1. Som medlemmer af Aalborg Frivilligråd kan optages: 

 Repræsentanter fra foreninger, organisationer samt grupper, der udfører frivilligt, 

socialt arbejde i kommunen. Det kan være lokale frivillige sociale foreninger og 

organisationer hjemmehørende i Aalborg Kommune, landsorganisationer med 

lokalafdelinger/-kredse i kommunen samt lokale netværks- og selvhjælpsgrupper. 

 Enkeltpersoner engageret i eller med interesse for frivilligt, socialt arbejde.  

 

§ 2 Frivilligrådets opgaver → ændringer af nuværende § 2, der bliver til ny § 6 

Frivilligrådets opgaver 

Stk. 1. Frivilligrådet skal 

- sikre støtte til frivilligt socialt arbejde 

- medvirke til at fastholde og udvikle samarbejde mellem frivillige sociale foreninger, 

- løbende vurdere frivilligpolitikken og retningslinjer i Aalborg Kommune for uddeling af 

midler i.h.t. § 18 i Lov om Social Service. 

- gennemse forvaltningens indstilling af støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) og 

komme med bemærkninger dertil. 

- sikre godt samarbejde med De Frivilliges Hus og med de værende og senere etablerede 

forenings- og frivillighuse i Aalborg Kommune.  

- mindst en gang om året afholde møde mellem Aalborg Frivilligråd og Aalborg Kommunes 

politikere. 

- mindst hvert 4. år afholde stormøde med deltagelse af de frivillige sociale 

foreninger/institutioner og Aalborg Kommune. 

- i 1. kvartal afholde generalforsamling, på hvilken der vælges medlemmer til Frivilligrådet. 

- i samarbejde med Aalborg Kommune udpege modtageren af Aalborg Kommunes 

Frivilligpris, der overrækkes af rådmanden til Frivillig Fredag. 

Stk.2. Frivilligrådet kan tage kontakt med andre, herunder andre frivilligråd og Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde, herunder FriSe (Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark), med henblik 

på at få belyst særlige emner. 

Stk. 3. Frivilligrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners og/eller -foreningers 

forhold, herunder personalesager eller konkrete 

klagesager. 

Stk.4. Frivilligrådet vejleder byrådet om spørgsmål inden 

for det frivillige sociale område og kan behandle alle 

lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører det frivillige sociale 

område. 
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Stk. 5. Frivilligrådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme 

med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. 

 

§ 6 Frivilligrådets opgaver  

Stk. 1. Frivilligrådet skal: 

- holde sig orienteret om forhold i kommunen med betydning for det frivillige sociale 

område samt dets generelle ønsker og behov 

- bidrage til fortsat udvikling af Aalborg Kommunes frivilligpolitik. 

-vurdere Aalborg Kommunes retningslinjer for uddeling af § 18-midler, jf. SEL. 

- gennemgå ansøgninger om § 18-midler og på denne baggrund udarbejde indstilling 

til Sundheds- og Kulturudvalget om fordeling af disse midler. 

-medvirke til at skabe rammerne for et godt samarbejde med De Frivilliges Hus 

-afholde et årligt dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget. 

-mindst hvert 4. år afholde frivilligkonference i samarbejde med Aalborg Kommune 

med deltagelse af repræsentanter fra kommunens frivillige foreninger, organisationer 

og grupper. 

-udpege modtageren af Aalborg Kommunes Frivillighedspris i samarbejde med 

Aalborg Kommune. Prisen overrækkes af rådmanden for Sundhed og Kultur til 

Frivillig Fredag. 

Stk. 2. Frivilligrådet skal som høringsorgan inddrages om alle kommunale initiativer, der har 

generel betydning for det frivillige sociale område, fx i forbindelse med udarbejdelsen af 

lokale strategier, aftaler og politikker i kommunen. 

Stk. 3. Frivilligrådet kan på eget initiativ rette henvendelse til såvel byrådet som den 

kommunale administration med forslag og forespørgsler af politisk og administrativ karakter.  

Stk. 4. Hvis Rådet finder det relevant, kan der tages kontakt til andre, herunder 

borgergrupper, andre lokale frivilligråd, Det nationale Frivilligråd, særligt sagkyndige m.fl. 

med henblik på at få belyst særlige temaer. 

Stk. 5. Frivilligrådet kan afholde temadage og møder med fokus på udvikling og styrkelse af 

rammerne for udøvelse af frivilligt socialt arbejde i kommunen. Repræsentanter fra frivillige 

foreninger, organisationer, grupper samt enkeltpersoner engageret i eller med interesse for 

frivilligt socialt arbejde inviteres til at deltage. 

Stk. 6. Frivilligrådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners og/eller -foreningers 

forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager. 

 

§ 4 Frivilligrådets legitimitet → ændringer af nuværende § 4, der bliver til ny § 7 Ordinær 

generalforsamling 

Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen, som er et møde med 

repræsentanter fra frivillige sociale foreninger/institutioner og enkeltpersoner i Aalborg 

Kommune. 

Stk. 2. Det er Frivilligrådets ansvar hvert år i 1. kvartal at 

gennemføre en generalforsamling med valg af 

bestyrelsesmedlemmer og at deltage i et dialogmøde 

mindst en gang årligt, samt mindst hvert 4. år at deltage i 

stormøde med de frivillige sociale foreninger/institutioner 



 

info@aalborgfrivilligraad.dk 

og Aalborg Kommune. 

Stk. 3. Frivilligrådet skal arbejde for gennemførelse af beslutninger, som er besluttet på 

generalforsamling eller evt. ekstraordinær generalforsamling. 

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i de medier, der er 

tilgængelige for Frivilligrådet, såsom digitalt nyhedsbrev fra De Frivilliges Hus i Aalborg, 

samt egen hjemmeside og Facebook. Annoncering skal ske mindst 4 uger før 

generalforsamlingen.  

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag annonceres i de medier, 

der er tilgængelige for Frivilligrådet, såsom digitalt nyhedsbrev, hjemmeside og 

Facebook senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.  

 

§ 7 Ordinær generalforsamling 

Stk.1. Frivilligrådets øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i 1. kvartal. 

Stk. 3. Repræsentanter fra foreninger, organisationer og grupper, der udfører frivilligt socialt 

arbejde, har adgang til generalforsamlingen med tale- og stemmeret. Stemmeret opnås ved 

personligt fremmøde og kan ikke gives ved fuldmagt. Hver repræsentant har 1 stemme.  

Stk. 4. Enkeltpersoner engageret i eller med interesse for frivilligt socialt arbejde har adgang 

til generalforsamlingen med tale- og stemmeret. Stemmeret opnås ved personligt fremmøde. 

Enkeltpersoner har 1 stemme. 

Stk. 5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske mindst 4 uger før 

generalforsamlingens afholdelse ved annoncering i de medier, der er tilgængelige for 

Frivilligrådet.  

Stk. 6. Med indkaldelsen skal fremgå dagsorden samt dato, sted og klokkeslæt for 

generalforsamlingen. Rådets beretning, regnskab og egne forslag skal udsendes som bilag 

med indkaldelsen. 

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 8. Forslag skal annonceres per mail og på Rådets hjemmeside. Annoncering skal ske 

senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.  

Stk. 9. Alle vedtagelser og valg afgøres ved simpelt flertal. 

 

§ 8 Dagsorden til ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal ved indkaldelsen mindst 

indeholde følgende punkter i nævnte rækkefølge: 

● Valg af dirigent 

● Valg af referent  

● Nedsættelse af stemmeudvalg 

● Fremlæggelse og godkendelse af Rådets 

beretning 
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● Fremlæggelse og godkendelse af Rådets regnskab 

● Orientering om planer og aktiviteter for det kommende år  

● Orientering om Rådets budget for det kommende år 

● Indkomne forslag 

● Valg af Rådets medlemmer 

● Valg af suppleanter 

● Evt. 

Stk. 2. En revideret og endelig dagsorden annonceres i tilfælde af indkomne forslag, hvor 

oplistning af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremgå af 

dagsordenen. 

 

§ 9 Referat af ordinær generalforsamling 

Stk. 1. Referat af ordinær generalforsamling udsendes per mail til kommunens frivillige 

sociale foreninger, organisationer og grupper samt enkeltpersoner engageret i eller med 

interesse for frivilligt socialt arbejde senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 2. Referatet offentliggøres i de medier, der er tilgængelige for Rådet senest 2 uger efter 

generalforsamlingen. 

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling → fortsætter uændret som ny § 10 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller 

når mindst 50 personer, som udfører socialt frivilligt arbejde i Aalborg Kommune, skriftligt 

begærer det og samtidig angiver, hvilket emne / hvilke emner, der ønskes behandlet. 

Stk. 2. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at formanden har modtaget skriftlig 

begæring om afholdelse af et sådant ekstraordinært møde. 

Stk. 3. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som 

indkaldelse til en ordinær generalforsamling. 

 

§ 11. Opstilling og valg 

Stk. 1. Repræsentanter fra frivillige sociale foreninger, organisationer og grupper samt 

enkeltpersoner engageret i eller med interesse for frivilligt socialt arbejde kan vælges til 

Frivilligrådet.  

Stk. 2. Der kan vælges én repræsentant per forening, organisation og gruppe som medlem 

af Rådet. 

Stk. 3. Hver forening, organisation og gruppe kan ikke have en repræsentant som medlem af 

og suppleant til Rådet siddende i samme valgperiode. 

Stk. 4. Kandidatur kan meddeles skriftligt ved udfyldelse af opstillingserklæring, der findes 

på Rådets hjemmeside. Erklæringen indsendes til Frivilligrådet per mail senest 2 uger før 

generalforsamlingen. Annoncering af opstillede kandidater 

sker via samme medier som øvrige bilag senest 1 uge før 

generalforsamlingen. 

Stk. 5. Ved udfyldelse af opstillingserklæring anføres: 

Navn, forening/organisation eller gruppe, 

interesseområde, ønsket post, kandidatens motivation, 
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kandidatens underskrift, d.d., frist for indsendelse af erklæring samt Frivilligrådets 

mailadresse. 

Stk. 6. Kandidatur kan meddeles mundtligt på generalforsamlingen ved hver valghandlings 

påbegyndelse. Ved mundtligt opstilling oplyses navn, forening/organisation eller gruppe, 

interesseområde, ønsket post samt motivation for opstilling. 

Stk. 7. Såfremt antallet af kandidater passer med antallet af poster på valg, afgøres 

valghandlingen ved enighed og dermed fredsvalg. 

Stk. 8. I tilfælde af flere opstillede kandidater end poster på valg, afgøres valghandlingen ved 

anonym, skriftlig afstemning. Valghandlingen skal følge gældende afstemningsprocedure. 

 

§ 3 Frivilligrådets sammensætning → ændringer af nuværende § 3, der bliver til ny § 12 

Frivilligrådets sammensætning 

Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af 7 medlemmer, som vælges af og blandt borgere, som 

udfører frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune. Valgperioden er to år.  

Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i 

Rådets møder uden stemmeret. 

Stk. 3. De Frivilliges Hus’ bestyrelse tilbydes en observationsplads, der besættes af et valgt 

medlem af De Frivilliges Hus’ bestyrelse.  

Stk. 4. Frivilligrådet bør sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige 

frivillige sociale grupper, herunder både voksne og børn. 

Stk. 5. Såfremt Frivilligrådet skønner det nødvendigt, kan Rådet supplere med ekstra 

medlemmer mellem to generalforsamlinger. 

§ 12 Frivilligrådets sammensætning 

Stk. 1. Frivilligrådet sammensættes af 7 medlemmer. Valgperioden er to år.  

Stk. 2. Så vidt muligt ønskes en bred sammensætning af Rådet bestående af 

repræsentanter fra forskellige interesse- og virkeområder indenfor det frivillige sociale 

område. 

Stk. 3. Der vælges 2 suppleanter, som er på valg hvert år. Suppleanterne kan deltage i 

Rådets møder uden stemmeret. 

Stk. 4. Såfremt der er forfald i Frivilligrådet og ikke flere valgte suppleanter, kan Rådet 

supplere med et antal nye medlemmer svarende til det antal, der er trådt ud af Rådet. De 

nye medlemmer har ikke stemmeret til Rådets møder. 

Stk. 5. De Frivilliges Hus’ bestyrelse tilbydes en observationsplads, der besættes af et valgt 

medlem af De Frivilliges Hus’ bestyrelse. 

 

§ 6 Frivilligrådets forretningsorden → ændringer af nuværende § 6, der bliver en del af ny 

§ 13 Frivilligrådets konstituering 

Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand hvert år på det første 

møde efter nyvalg. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, 

næstformand og et bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget besætter de tre 

bestyrelsesposter, som Frivilligrådet har i bestyrelsen hos 

De Frivilliges Hus. 

Stk. 2. Der afholdes mindst fire ordinære møder årligt. 

Stk. 3. Indkaldelse til møde kan ske på formandens eller 

to medlemmers initiativ. 

Stk. 4. Frivilligrådet vurderer behov for og udarbejder evt. 
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forslag til ændringer af vedtægter.                       

Stk. 5. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde i samråd med forretningsudvalget. Dette 

sker skriftligt med mindst 7 dages varsel. Der kan begæres ekstraordinært bestyrelsesmøde, 

når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.  

§ 13 Frivilligrådets konstituering 

Stk. 1. Frivilligrådet konstituerer sig selv med formand og næstformand hvert år på det første 

møde efter nyvalg.  

Stk. 2. Valg af formand og næstformand sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed 

mellem kandidaterne afgøres valget ved lodtrækning. 

Stk. 3. Rådet skal udføre sit arbejde i overensstemmelse med nærværende vedtægter samt 

gennemføre beslutninger, som er vedtaget på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Rådet kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og et 

bestyrelsesmedlem. Forretningsudvalget kan i så fald besætter de tre bestyrelsesposter, 

som Frivilligrådet har i bestyrelsen hos De Frivilliges Hus. 

Stk. 5. Arbejder Rådet uden et forretningsudvalg, skal Rådet udpege tre rådsmedlemmer til 

at besætte posterne i De Frivilliges Hus’ bestyrelse, hvoraf formand eller næstformand skal 

besætte én af disse tre bestyrelsesposter. 

Stk. 6. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 14 Beslutningsdygtighed → fortsætter uændret som ny § 14 

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede – heriblandt 

formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed 

er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. 

 

§ 7 Budget → bliver en del af ny § 15 Regnskab og budget 

Bestyrelsen udarbejder et budget, der følger kalenderåret. For at give den nye bestyrelse 

størst mulig indflydelse vedtages årets budget på det konstituerende møde umiddelbart efter 

generalforsamlingen.  

§ 15 Regnskab og budget 

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 2. Regnskabet fremlægges af Rådet til godkendelse på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Rådet udarbejder forud for generalforsamlingen et budget, der forelægges på 

generalforsamlingen til orientering.  

 

§ 16 Tegningsret og hæftelse 

Stk. 1. Rådet tegnes af formanden og næstformanden i 

forening.  

Stk. 2. Har Rådet nedsat et forretningsudvalg, er det 

menige medlem af forrentningsudvalget suppleant for 

næstformanden. 
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Stk. 3. Arbejder Rådet uden forretningsudvalg, vælges et menigt rådsmedlem som suppleant 

for næstformanden på Rådets konstituerende møde. 

Stk. 4. Rådet hæfter alene for sine forpligtigelser med sin formue. 

Stk. 5. Rådet kan ikke optage lån eller stifte gæld. 

 

§ 17 Praktisk og økonomisk bistand → fortsætter uændret som ny § 17 

Stk. 1. De Frivilliges Hus yder i fornødent omfang sekretariats- og bogholderimæssig 

bistand. 

Stk. 2. Sundheds- og Kulturforvaltningen støtter Frivilligrådet økonomisk af midler afsat til 

frivilligt socialt arbejde. 

 

§ 18 Ændring af vedtægter → fortsætter uændret som ny § 18 

Stk. 1. Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en 

ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er for forslaget. 

Stk. 2. Er antallet af afgivne stemmer over halvdelen, og mindre end 2/3, kan der indkaldes 

til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med over 

halvdelen af de afgivne stemmer. 

 

§ 19 Eksklusion → fortsætter uændret som ny § 19 

Stk. 1. Frivilligrådet kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, som måtte modarbejde og/eller 

misbruge foreningens navn og/eller formål og intentioner. Det kræver, at alle øvrige 

bestyrelsesmedlemmer er enige heri. 

Stk. 2. Beslutning om eksklusion skal stadfæstes eller omstødes på førstkommende 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 20 Frivilligrådets opløsning → ny § 20 med enkelte ændringer 

Stk. 1. Ophævelse af foreningen Rådet kan kun finde sted, når 2/3 af de fremmødte 

stemmeberettigede deltagere Kan er enige heri på to på hinanden følgende 

generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. 

Stk. 1. Ved opløsning af Frivilligrådet overføres evt. tiloversblevne midler til Aalborg 

Kommunes pulje for uddeling af midler, i.h.t. § 18 i jf. SEL § 18. (Serviceloven – eller Lov om 

Social Service). 

§ 21 Ikrafttrædelse – ny § 21 med enkelte ændringer 

Stk. 1. De oprindelige vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22. maj 2007. 

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 5. november 2013.  

Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 1. november 2017. 

Vedtægterne er senest ændret på ordinær 

generalforsamling den 28. januar 2021.  

Vedtægterne er senest ændret på ordinær 

generalforsamling den 6. marts 2023.  

 


