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28-08-2019

Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 21. marts 2019.
Referatet kan ses her: Referat.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Der blev fremlagt en enkelt rettelse til referatet. Referatet er herefter godkendt.
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Fælles prisuddeling i Norddjurs Kommune
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
En gruppe af frivillige fra råd og samvirker har foreslået, at der afholdes et fælles
prisuddelingsevent i Norddjurs Kommune i 2020, hvor nedenstående priser uddeles:
Voksen- og plejeudvalget


Årets frivillig



Handicapprisen.

Kultur- og fritidsudvalget


Kulturprisen



Foreningsprisen



Årets frivillige leder.

Forslaget blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019.
Forud for beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. juni 2019 har de involverede råd og
nævn givet positiv tilkendegivelse i forhold til dels opbakning til en fælles prisuddeling og
dels opbakning til finansiering af en fælles prisuddeling. For frivilligrådet betyder det, at der i
frivilligrådets budget for 2020 skal afsættes 12.000 kr. som tilskud til arrangementet og 5.000
kr. til den kontante pris.
På frivilligrådets møde vil formand Henning Hansen give en orientering om arbejdet med en
fælles prisuddeling.
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Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede punktet.
Gruppen omkring fælles prisuddeling skal mødes den 3. september 2019 for at drøfte det
videre arbejde med en fælles prisuddeling.
Frivilligrådet er bekymrede for, om det kan lade sig gøre at afholde et stort arrangement med
deltagelse fra de mange involverede grupper, hvis der ikke kommer yderligere finansiering
end de afsatte 36.000 kr.
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28-08-2019

Årets Frivillig
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Prisen som Årets Frivillig 2019 uddeles formentlig først på et fælles prisuddelingsevent i
starten af 2020 (jf. punkt nr. 2).
På trods af, at der endnu ikke er fastlagt en proces omkring det fælles prisuddelingsevent skal
der allerede nu tages stilling til en tidsplan for udvælgelse af Årets Frivillig 2019. Det
skyldes, at frivilligrådet kun har ét møde tilbage i 2019, nemlig den 31. oktober 2019 hvor
rådet skal tage stilling til hvem, der skal udpeges som Årets Frivillig.
Tidsplan
Uge 37

Pressemeddelelse og omtale på kommunens hjemmeside og Facebook.
Annonce i Lokalavisen.
Nyhedsbrev til foreninger.

Uge 43

Frist for indsendelse af indstillinger af kandidater er tirsdag den 22.
oktober 2019.

Uge 44

De indsendte indstillinger behandles på frivilligrådets møde den 31.
oktober 2019.

Januar 2020

Uddeling af prisen for Årets Frivillig på Fælles Prisuddelingsevent.

Økonomiske konsekvenser
Udgifter til annoncering i lokalaviserne skal dækkes af frivilligrådets budget.
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
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frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at tidsplanen godkendes.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet godkender tidsplanen for udpegning af Årets Frivillig.
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28-08-2019

Frivilligdag og valg til frivilligrådet
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde ønskes en drøftelse af, hvordan frivilligrådet ønsker at afvikle
valghandlingen til frivilligrådet i 2019.
Indtil 2018, har valget foregået i forbindelse med Frivilligdagen, som er et socialt
arrangement for kommunens frivillige sociale foreninger, hvor prisen som Årets Frivillig også
er blevet uddelt.
Da prisen som Årets Frivillig 2019 formentlig først bliver uddelt til et fælles
prisuddelingsevent (jf. punkt nr. 2), har frivilligrådet på sit møde den 21. marts 2019 drøftet
muligheden for en elektronisk valghandling.
I Frivilligpolitikken står der dog, at frivilligrådet har til opgave at afholde en årlig frivilligdag,
hvor der foretages valg til frivilligrådet. Frivilligpolitikken er vedlagt som bilag.
Forvaltningen foreslår derfor, at frivilligrådet i 2019 afholder et mindre arrangement i
forbindelse med valghandlingen til frivilligrådet.
Fremadrettet kan der arbejdes på, at få rettet frivilligpolitikken.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.
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Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet tager stilling til afholdelse af Frivilligdag og valg til
frivilligrådet i 2019.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet besluttede, at der afholdes en frivilligdag torsdag den 28. november 2019 kl.
19.00-21.00, hvor der også foretages valghandling.
Frivilligdagen holdes hos Cafe Grenaa, som har plads til ca. 85 siddende gæster.
På mødet blev rekruttering af opstillere drøftet, og det blev aftalt, at der skal laves et større
oplysningsarbejde om, hvad frivilligrådets opgaver er.
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28-08-2019

Frivillig Fredag 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivillig Fredag er Danmarks nationale frivillighedsdag og fejres den 27. september 2019.
Frivillig Fredag er tidligere blevet markeret i Norddjurs Kommune med arrangementer i både
Grenaa og Auning.
På frivilligrådets møde den 21. marts 2019 drøftede frivilligrådet muligheden for afholdelse af
Frivillig Fredag. På mødet besluttede frivilligrådet, at der arbejdes videre med, om der kan
lånes lokaler i henholdsvis Grenaa og Auning.
Forvaltningen

bemærker,

at

stillingen

som

frivilligkonsulent

er

nedlagt,

og

at

frivilligkonsulenten de tidligere år har været tovholder for planlægning og gennemførelse af
Frivillig Fredag. Desuden bemærkes, at frivilligrådet på sit møde den 17. december 2018
besluttede, at der ikke skal afsættes midler til Frivillig Fredag fra frivilligpuljen.
Der er som udgangspunkt ikke afsat midler i frivilligrådets budget til afholdelse af Frivillig
Fredag i 2019. Dog kan det overvejes at bruge en del af rådets budget til markering af dagen.
Frivilligrådet skal på sit møde tage stilling til, om rådet vil markere Frivillig Fredag den 27.
september 2019.
Økonomiske konsekvenser
Frivilligrådet har et årligt budget på 25.000 kr., hvor der typisk er afsat 3.000 kr. til
frivilligrådets mødevirksomhed samt 22.000 kr. til afholdelse af frivilligdagen og årets
frivillig. Af de 22.000 kr. er de 5.000 kr. afsat til en kontant pris og den øvrige del til selve
arrangementet.

8

Frivilligrådet

28-08-2019

Fordeling af frivilligrådets budget i 2019 afhænger af hvad frivilligrådet beslutter under
punkterne:


Tidsplan for årets frivillig (punkt 3)



Frivilligdag og valg til frivilligrådet (punkt 4)



Frivillig Fredag (punkt 5).

Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet tager stilling til, om rådet vil markere Frivillig Fredag
2019.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede punktet, og besluttede ikke at afholde Frivillig Fredag i 2019.
Frivilligrådet mener ikke, at det er muligt at afholde Frivillig Fredag i år da
frivilligkonsulentstillingen er nedlagt, og da der ikke er afsat et budget til at afholde
udgifterne til Frivillig Fredag.
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28-08-2019

Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet har modtaget en henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd.
Det Nationale Frivilligråd har igangsat et projekt med det formål at få en tættere kobling til de
lokale frivilligråd i form af løbende dialog, netværk og erfaringsudveksling. I den forbindelse
ønsker projektleder Ninna Henriksen at deltage i et af frivilligrådets møder.
Henvendelsen er vedlagt som bilag.
Formand Henning Hansen har taget kontakt til Det Nationale Frivilligråd for at høre mere om
formålet med besøget. På den baggrund vil Henning Hansen på mødet give en yderligere
orientering.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter henvendelsen fra Det Nationale Frivilligråd.
Bilag:
1 Åben Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådet drøftede henvendelsen.

10

124090/19

Frivilligrådet

28-08-2019

Frivilligrådet besluttede at invitere projektleder Ninna Henriksen til at deltage på det næste
møde i frivilligrådet den 31. oktober 2019.
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7.

28-08-2019

Opfølgning på dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet deltog i dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 2. april 2019.
Der var følgende punkter til mødet:


Frivillig Fredag



Frivilligkonsulentstillingen



Frivilligpuljens størrelse



Motion på recept



Eventuelt.

Referat fra dialogmødet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter det afholdte dialogmøde med voksen- og
plejeudvalget.
Bilag:
1 Åben Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Punktet blev drøftet.
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28-08-2019

Opfølgning på møde i dialoggruppe vedr. frivillighed
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Repræsentanter fra frivilligrådet deltog i møde med dialoggruppe vedrørende frivillighed den
28. maj 2019.
Der var følgende punkter til mødet:


Kort status for frivilligheden på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet



Samarbejde med de eksisterende idrætsforeninger



Dialog frem til næste møde



Forslag til dato for næste møde



Eventuelt.

Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at mødet i dialoggruppe vedrørende frivillighed drøftes.
Bilag:
1 Åben Referat fra møde i dialoggruppe vedrørende frivillighed
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Punktet blev drøftet.

13

119910/19

Frivilligrådet

9.

28-08-2019

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret arbejdsplanen for frivilligrådets arbejde i 2019.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at arbejdsplanen godkendes.
Bilag:
1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan 2019

126787/19

Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Frivilligrådets arbejdsplan blev gennemgået og justeret. Den reviderede arbejdsplan er vedlagt
som bilag.
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28-08-2019

Orientering
00.15.00.A00

18/17066

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På frivilligrådets møde vil der blive orienteret om følgende:


Tidsplan for budgetprocessen.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Frivilligrådet den 28-08-2019
Orienteringen om den reviderede tidsplan for budgetprocessen blev taget til efterretning.
Frivilligrådet besluttede, at formand Henning Hansen udarbejder et udkast til høringssvar,
som rundsendes til rådets øvrige medlemmer inden høringssvaret afgives.
Derudover orienterede Henning Hansen om etableringen af et frivillighus i Ørsted.
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Bilagsoversigt
6.

Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
1.

7.
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1.

8.

Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget (119876/19)

Opfølgning på møde i dialoggruppe vedr. frivillighed
1.

9.

Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd (124090/19)

Referat fra møde i dialoggruppe vedrørende frivillighed (119910/19)

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
1.

Frivilligrådets arbejdsplan 2019 (126787/19)
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Winnie Åkesson

Jens Anker Laursen

Henning Hansen (Formand)

Børge Jacobsen

Kai Hansen

Marianne Andersen

Lis Mogensen

Marianne Jensen
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Bilag: 6.1. Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 28. august 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 124090/19

Mail af 12. august 2019
I Frivilligrådet er vi i gang med et projekt omkring lokale frivilligråd, hvor et af formålene er at skabe en tættere
kobling mellem den lokale og nationale frivillighed. I den forbindelse vil jeg, som projektleder på projektet,
gerne ud og besøge nogle af de lokale frivilligråd, for at få en større indsigt i jeres arbejde.
Jeg vil derfor høre, om der er mulighed for, at jeg kan deltage på et af de kommende møder i Norddjurs
Frivilligråd?
Jeg forestiller mig, at I både kan fortælle lidt om, hvad I laver, og det samme kan jeg gøre i forhold til, hvad vi
arbejder med i Frivilligrådet.
Derudover er jeg på baggrund af en kortlægning af de lokale frivilligråd ved at skrive nogle anbefalinger til de
lokale frivilligråd, som jeg gerne vil bruge besøget til at få jeres feedback på. Jeres kommentarer og input vil
blive inddraget i vores videre arbejde med anbefalingerne.
Jeg synes, at det kunne være rigtig spændende, hvis jeg kunne få lov til at sidde med til hele mødet, så jeg kan
se, hvordan sådan et møde foregår og høre, hvad der optager jer lige nu. Men alt dette kan vi snakke nærmere
om, hvis I har lyst til, at jeg kommer på besøg.
Jeg ser frem til at høre fra jer, og I er velkommen til at kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål.
Nedenfor kan I læse mere om projektet:
Frivilligrådets projekt om lokale frivilligråd skal understøtte en stærkere kobling til og afsæt i den frivillige
sociale sektor samt en mere lokalt rodfæstet rådgivning af regeringen og Folketinget. Frivilligrådet arbejder
derfor for at få en tættere kobling til de lokale frivilligråd i form af løbende dialog, netværk og
erfaringsudveksling. Desuden vil Frivilligrådet i dialog med kommuner og det lokale foreningsliv arbejde for, at
flere kommuner etablerer lokale frivilligråd, der kan forstærke den lokale dialog og inddragelse af den frivillige
sektor i en kommunalpolitisk kontekst.
Projektperioden løber fra 2018-2021. Første del af projektperioden anvendes til at få en større viden om de
eksisterende lokale frivilligråd bl.a. gennem interviews og besøg hos de lokale frivilligråd. Dernæst igangsættes
en række aktiviteter bl.a. en konference for lokale frivilligråd og frivilligkonsulenter med fokus på
erfaringsudveksling. Frivilligrådet udvikler desuden informationsmateriale og anbefalinger til lokale frivilligråd
med det formål at understøtte de eksisterende frivilligråd og inspirere til, at flere kommuner opretter et
frivilligråd.
Med venlig hilsen
Ninna Henriksen
Fuldmægtig – Frivilligrådet

Bilag: 7.1. Referat fra dialogmøde med voksen- og plejeudvalget
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 28. august 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 119876/19

Voksen- og plejeudvalget 02-04-2019

Dialogmøde med frivilligrådet kl. 15.00-15.45
19/3957

Åben Sag

Sagsgang
VPU
Sagsfremstilling
Voksen- og plejeudvalget afholder dialogmøde med frivilligrådet kl. 15.00-15.45 hos Sundhed og
Omsorg i Voldby.
Fra frivilligrådet deltager Henning Hansen, Kristian Stougaard Poulsen, Jimi Haumann og Kai
Hansen.
Der er følgende dagsorden til mødet:


Frivillig Fredag



Frivilligkonsulentstillingen



Frivilligpuljens størrelse



Motion på recept



Eventuelt.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 02-04-2019
Frivilligrådet fortalte, at rådet ikke ønsker, at Frivillig Fredag skal finansieres af de begræsnede
midler i frivilligpuljen. Derfor har rådet indstillet, at hele puljen udmøntes til ansøgninger.
Frivilligrådet forsøger i stedet at afholde Frivillig Fredag uden finansiering, såfremt at det er muligt
for rådet.
Frivilligrådet ønsker, at der igen kommer en frivilligkonsulent, da konsulenten understøtter det
frivillige sociale arbejde.
Frivilligrådet spurgte ind til grundlaget for reduktionen i frivilligpuljen og fremsatte ønske om at få
afsat et større beløb til frivilligpuljen. Frivilligrådet udtrykker bekymring for, hvorvidt
aktivitetsniveauet på det frivillige sociale område i kommunen kan fastholdes, såfremt at det
nuværende beløb fastholdes.

Voksen- og plejeudvalget 02-04-2019

Frivilligrådet spurgte ind til ”Motion på recept” og der blev informeret om projektet, som endnu er i
opstartsfasen. Der er tale om et projekt, der er forankret i Randersklyngen og som der skal søges om
EU-støtte til. Frivilligrådet tilkendegav, at de gerne vil inddrages i projektet.

Bilag:

Bilag: 8.1. Referat fra møde i dialoggruppe vedrørende frivillighed
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 28. august 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 119910/19

Referat
Dialoggruppe vedr. frivillighed på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
Dato:
Tid:
Sted:
Ansvarlig:
Journalnr.:

28.05.2019
14:00
Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa
Marie-Louise Eskerod Ifversen
15/14504

Deltagere:

Gert Landergren Due (Socialpædagogernes Landsforening), Mette
Marhauer (Socialpædagogernes Landsforening), Karen Ø. Sørensen
(FOA), Nanna Højlund Corfitz (FOA), Lisbeth Krabbe Nielsen (Ergoterapeutforbundet), Jette Nielsen (Kost- og ernæringsforbundet), Henning Hansen (Frivilligrådet), Jimi Haumann (Frivilligrådet), Kai Hansen
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Referat
1. Kort status for frivilligheden på socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet
På sundheds- og omsorgsområdet fungerer samarbejdet med de frivillige godt. På plejecenter
Farsøhthus har de frivillige ikke haft lokaler på grund af branden, men samarbejdet fungerer
godt.
På socialområdet fungerer samarbejdet med de frivillige ligeledes godt.
Tilbagemeldingen fra de faglige organisationer er, at samarbejdet med de frivillige fungerer
godt, og at på ældreområdet kan de frivillige ikke undværes, men de tager ikke arbejdet fra
medarbejderne.
Det opleves fra ældreområdet, at de frivillige er en ekstra dimension.
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Der er fra organisationerne en opmærksomhed på, at den frivillige indsats er et “kit”.
Frivilligrådet udtrykker bekymring for besparelsen på den frivillige indsats.
Samlet er status, at frivilligheden på såvel socialområdet som sundheds- og omsorgsområdet
fungerer godt.

2. Samarbejde med de eksisterende idrætsforeninger
Puljen til sundhedsaktiviteter for handicappede ophører og i stedet arbejdes på at integrere
bevægelse og idræt som en del af driften.
Der er igennem årene udviklet et netværk, som fortsætter.
Der blev drøftet, hvordan viden videregives fra det faglige personale til de frivillige i
foreninger mv.
Det blev tilkendegivet, at idrætsforeninger oplever, at når de forsøger sig med aktiviteter for
borgere med handicap, så kommer der ikke nogen. Disse erfaringer er primært i relation til
patientforeninger. Der blev foreslået at etablere samarbejdsaftaler mellem en gruppe af
institutioner og en forening.
Ideer drøftes videre på et temamøde den 25. juni 2019.

3. Dialog frem til næste møde
Det aftales, at den gode dialog mellem møderne fastholdes.

4. Forslag til dato for næste møde
Næste møde afholdes onsdag den 13. maj 2020 kl. 14.00 på rådhuset i Grenaa.

5. Eventuelt.

Bilag
1. Referat fra mødet i dialoggruppe vedr. frivillighed den 23. maj 2018.
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Bilag: 9.1. Frivilligrådets arbejdsplan 2019
Udvalg: Frivilligrådet
Mødedato: 28. august 2019 - Kl. 15:00
Adgang: Åben
Bilagsnr: 126787/19
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Norddjurs Kommune
28. august 2019
ANC

Frivilligrådets arbejdsplan 2019
17. december 2018
Kl. 15.30-17.00
Mødet afholdes i
gæstekantinen på rådhuset i
Grenaa

28. januar 2019
Kl. 15.30-17.30
Mødet afholdes i
mødelokale 13 i
administrationsbygningen i
Glesborg

Konstitueringsmøde


Præsentation af rådets medlemmer



Konstituering



Udpegning af frivillige til dialoggruppe vedr. frivillighed



Godkendelse af referat fra mødet den 22. oktober 2018



Budget og rammer for arbejdet i frivilligrådet



Frivilligrådets arbejdsform og opgaver



Evaluering af Frivilligdagen 2018



Frivillig Fredag 2019



Budget for frivilligpuljen 2019 og planlægning af proces for
uddeling



Frivilligrådets arbejdsplan 2019



Orientering december 2018

Møde i frivilligrådet


Godkendelse af referat fra mødet den 17. december 2018



Drøftelse af kriterier for uddeling af frivilligpuljen 2019



Frivillig Fredag 2019



Fælles prisuddeling



Drøftelse af emner og fastlæggelse af fokuspunkt for
frivilligrådets arbejde i 2019
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21. marts 2019
Kl. 14.30-19.00
Mødet afholdes i kantinen i
administrationsbygningen i
Allingåbro



Arbejdsplan



Orientering

Møde i frivilligrådet


Godkendelse af referat fra mødet den 28. januar 2019



Gennemgang af ansøgninger til Frivilligpuljen



Forslag til punkter til dialogmøde med voksen- og plejeudvalget



Planlægning af Frivillig Fredag 2019



Planlægning af Frivilligdagen



Frivilligrådets arbejdsplan



Orientering

2. april 2019
Kl. 14.30-15.00
Mødet afholdes i
mødelokalet
Ligeværdigheden,
Sangstrupvej 32, Voldby

Formøde i frivilligrådet

2. april 2019
Kl. 15.00-15.45
Mødet afholdes i
mødelokalet
Ligeværdigheden,
Sangstrupvej 32, Voldby

Dialogmøde med voksen- og plejeudvalget

28. maj 2019
Kl. 14.00-15.30
Mødet afholdes i
gæstekantinen på rådhuset i
Grenaa
28. august 2019
Kl. 15.00-17.00
Mødet afholdes i
kommunens
administrationsbygning
Mødelokale 13
Glesborg Bygade 1

Møde i dialoggruppe vedr. frivillighed

Møde i frivilligrådet


Godkendelse af referat



Fælles Prisuddeling i Norddjurs Kommune
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8585 Glesborg

31. oktober 2019
Kl. 15.00-17.00
Mødet afholdes i
Kommunens
administrationsbygning
Kantinen Kirkestien 1
8961 Allingåbro

28. november 2019
kl. 19.00-21.00



Årets Frivillig 2019



Frivilligdagen og valg til frivilligrådet



Frivillig Fredag 2019



Henvendelse fra Det Nationale Frivilligråd



Opfølgning på dialogmødet med voksen- og plejeudvalget



Opfølgning på møde i dialoggruppe vedr. frivillighed



Frivilligrådets arbejdsplan for 2019



Orientering

Møde i frivilligrådet


Besøg fra det Nationale Frivilligråd



Godkendelse af referat



Planlægning af Frivilligdagen 2019



Valg af Årets Frivillig 2019



Valg til frivilligrådet 2020



Gode historier fra ansøgere til Frivilligpuljen



Ansøgningsfrist for frivilligpuljen 2020



Frivilligrådets første møder i 2020



Arbejdsplan



Orientering

Frivilligdagen 2019
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