
Aalborg Frivilligråd 
Rådets beretning for året 2022-2023



Hvad er Aalborg Frivilligråd?
Aalborg Frivilligråd er en paraplyorganisation for Aalborg Kommunes 
frivillige sociale foreninger. 

Vi arbejder for at sikre gode vilkår for de frivillige sociale foreninger og 
deres frivillige. 

Og vi sikrer dialog med politikerne.
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Temaer for rådets beretning 

DialogUdvikling Kommunikation



Udvikling 
Rådet har i bestyrelsesåret 2022-2023 arbejdet med forskellige 
opgaver, som handler om udvikling. 

• Strategi 

• Arbejdsplan 

• Intern organisering 

• Vedtægtsændringer



Kommunikations indsatser/projekter
● Facebook 
● Tall Ships Races
● Politiker i praktik
● Dialog med politikerne
● Frivillig Fredag 
● Generalforsamling
● Frivilligmarked (deltagelse)



Facebook
Fokus på:
• Opslag
• Vidensdeling
• Følgertal

Vi har stadigvæk et arbejde foran os



Tall Ships Races
Fredag d. 5. august 2022

I 2019 deltog vi i Tall Ships Races og i 2022 
deltog vi igen

I 2022 havde vi besøg af 80 gæster i løbet 
af de 3 timer

Tall Ships Races forventes at komme til 
Aalborg i 2026 



Politiker i praktik
Politiker i praktik er et koncept, hvor 
politikere i Aalborg byråd er ude i en 
praktik i en frivillig social forening. 
Formålet er for politikeren at få indblik i 
det frivillige sociale arbejde som de 
frivillige udfører. Samtidigt er det en 
mulighed for foreningerne at komme i 
dialog med politikerne. 

I udgangspunktet arrangerer vi Politiker i 
Praktik hvert 2. år.

I 2022 har vi haft fokus på at tilbyde 
Politiker i praktik til det nye byråd. Og vi 
er begyndt at udarbejde statistik for 
Politiker i praktik. 



Dialog med politikerne
Aalborg Frivilligråd er i dialog med politikerne på forskellige måder herunder:
Dialogmøde
Der blev afholdt ét dialogmøde d. 11.Maj 2022. På baggrund af dette blev der:

• Igangsat en proces for at revidere Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
• Justeret på §18 retningslinjer og målgrupper

Frivilligprisen
• Med i udvælgelsen af vinderen til Aalborg Kommunes Frivilligpris

§18
• Er med til at indstille fordelingen af §18

Politiker i praktik
• Faciliteter dialog mellem foreninger og politiker igennem Politiker i praktik

Frivilligstrategi 
• Følgegruppe
• Temadag torsdag 13. april 17:00 - 20:00

Fritidspolitik 
• 18. januar 2023 17:00 - 20:30

Mangfoldighedshus 
• 5. januar 2023 17:00 - 20:00
• Center for MagtanalyseHEADSPACE - Det Sociale Netværk, Aalborg, LGBT+, 

Social Sundhed Aalborg - En sund forskel, Queer Nord, Den sociale skadestue, 
AIDS Fondet (Checkpoint – en del af AIDS-Fonde) og Aalborg Pride.



Frivillig Fredag
Frivillig Fredag er årets festdag, hvor vi 
fejrer jer frivillige, som udfører frivilligt 
socialt arbejde. 

I Aalborg Kommune uddeles der en 
Frivilligpris, og med den hører der 5.000 
som præmie til vinderens 
forening/organisation. 

Rådet har haft fokus på at øge antallet 
af deltager og flere foreninger til Frivillig 
Fredag. For at arbejde systematisk med 
vores fokus, er vi begyndt at udarbejde 
statistik for Frivillig Fredag.

I 2022 har udfordringen været at 
tilmeldte deltager ikke mødte op.

*Deltagere tal er inkluderet deltagere, som var tilmeldte og ikke tilmeldt nemtilmeld.
 Gæster herunder: frivilligkonsulent, rådmand mm.  er også med i optællingen.
 Foreninger er kun for deltagere og inklusiv Aalborg Frivilligråd og rådsmedlemmers foreninger.



Generalforsamling
Generalforsamlingen er vores 
øverste myndighed.

Rådet har haft fokus på at øge 
antallet af deltager og flere 
foreninger til 
Generalforsamlingen. For at 
arbejde systematisk med vores 
fokus, er vi begyndt at udarbejde 
statistik for 
Generalforsamlingen.

Vi arbejder fortsat på at få flere 
deltagere.*Deltagere tal er inkluderet deltagere, som var tilmeldte og ikke tilmeldt nemtilmeld.

 Gæster herunder: frivilligkonsulent, oplægsholder  mm. er også med i optællingen.
 Foreninger er  kun for deltagere og inklusiv Aalborg Frivilligråd og rådsmedlemmers foreninger.



Tak for 

2022-2023 


