
 

 

 

Referat 

 Dato: 13-10-2022 

Sagsnr: 00.01.00-32-16 

Deltagere:  

Merete Hildebrandt, Kommunalbestyrelsen Ole Svendsen, Hjemløsekoret 

Mona Ulsted, Alzheimerforeningen Karin Charlotte Rahbek, Matematikcenter 

Lotte Frost, Håb i psykiatrien Anders Elbo, Frederiksberg Kommune 

Tina Kragh, Café Paraplyen Flemming Nielsen, Frederiksberg Kommune 

 

Referat frivillighedsforum 11 oktober 2022 

1. Velkomst 

Merete Hildebrandt fungerede som ordstyrer da formanden havde forfald.  

2. Orientering  

Budget 2023 v/Flemming 

a. Frivilligområdet 

I budgettet er der sparet 400.000 i 2023 på §18 puljen, dette skal ses i relation til §79 

puljen, hvor der permanent er skåret 1. mio kr. årligt. Man giver TUBA 300.000 kr. år-

ligt i 2023 og 2024. Netværksstedet Thorvaldsen fik endvidere yderligere 300.000 kr., 

årligt i 2023 og 2024. Forvaltningen er ved at forberede sagen til Socialudvalget om 

fordeling af puljen for 2023.  

b. På det specialiserede specialområde (børn og voksne) har man samlet tilført 50. mio 

kr. årligt.  

c. ”Grønthøster” besparelser ude i de borgernæreområder er pålagt 1 pct. I administrative 

funktioner (f.eks. myndighed) er grønthøsteren på 1,5 pct.  

 

 



 

 

 

3. Drøftelse om læring fra oplæg ved Ingerfair den 15. september 2022 

a. Mona: En øjenåbner og bekræftelse vedrørende de unge, nogle af de frivillige kommer 

med nogle ideer, som andre så skal være med til at omsætte. Ærgerligt, at der ikke kom 

flere deltagere.  

b. Karin: Ærgerligt, at der ikke kom flere deltagere. Kunne det have været sendt bredere 

ud? (Det kunne f.eks. være alle frivillige foreninger på Frederiksberg eller måske inklu-

siv tidligere års §18 modtagere) 

c. Mona: Man behøver ikke at være §18 forening for at være en frivillig forening. Alzhei-

merforeningen har ikke søgt og blev derfor ikke indkaldt.  

d. Lotte: Ordlyden i invitationen må gerne være skarpere (f.eks. hvem er ”alle”? Hvor 

mange må man hver især tage med?) 

e. Mona og Karin har hjulpet med ordlyd i invitation og modtagerkreds 

f. Flere: Der er rigtig mange udeblivelser fra til frivillige arrangementer i denne tid; f.eks. 

indsamlinger.  

g. Flemming: Biblioteket inviterer alle frivillige. I denne kontekst er der fokus på frivillighed 

med sociale formål.   

 

4. Etablering af arbejdsgrupper i frivillighedsforum og formen for disse 

a. Interessen samlede sig om: Rekruttering i forskellige målgrupper 

a. Der mangler en frivilligvæg/opslagstavle på KU.BE. Det kunne også være på 

Rådhuset, biblioteket, Jobcenteret, Borgerservice eller Kedelhallens Cafeteria, 

facebookside. Forvaltningen undersøger til næste møde, hvad mulighederne er 

herfor. 

b. En frivilligdag – måske i kombination med Udsattedag a’la i år 

c. Kontakt til politikerne 

i. Frivillig fredag var en god erfaring (matematikcenter). Stor opfordring til 

at politikerne kan komme forbi når som helst på året. Måske man kan 

lave et koncept, hvor en håndfuld eller to frivillige foreninger laver et ”me-

nukort”, som kan sendes til kommunalbestyrelsen, og hvor kommunal-

bestyrelsesmedlemmerne selv tager kontakt til de frivillige foreninger. 

Forvaltningen arbejder videre med ideen.  

d. Publicity – hvordan kan frivillighedsforum kommunikere via lokalpressen 

i. De frivillige kan række ud til lokalpressen med gode fortællinger 

ii. Matematikcenter bruger pressemeddelelser i Holstebro, hvis man står 

og mangler frivillige.  



 

 

iii. Kunne være fedt med en artikel / et kort, der viser de forskellige sociale 

målgrupper og hvilke frivillige foreninger der passer til (det kan man slå 

op i §18 puljesagen) 

iv. Man skal tænke i, hvilket budskab frivillighedsforum gerne vil ud med 

1. Historien om den økonomiske trængte situation for borgerne 

2. Den endnu større nødvendighed af det frivillige arbejde 

3. Hvordan får man gang i det igen efter corona 

4. At være noget for andre - sundhedsfremmende for (unge) men-

nesker  

v. Hvad gør man, hvis krisen spidser så meget til, at de udsatte stimler til 

de frivillige tilbud? Hvordan håndteres det, hvis regningerne hober sig 

op? Hvordan skal de frivillige rådgive folk? Hvor kan man henvise dem 

til? Forvaltningen undersøger og vender retur med et svar. 

5. Udpegning af medlemmer fra Frivillighedsforum til Frivilligrådets landspanel 

a. Den tidligere fremsendt henvendelse er vedhæftet referatet. Der blev ikke truffet beslut-

ning om at udpege medlemmer til Frivillighed rådets landspanel. 

 

6. Tak for nu / eventuelt  

a. Velkomst møde for nye borgere på Frederiksberg den 3, november er aflyst. Der er 

opbakning fra frivillighedsforum til at deltage næste gang. Næste velkomstmøde er den 

19. april 2023.  

b. Dato for næste møde. Med henvisning til hvad der kan blive en bister vinter fortæller 

Flemming, at hvis der bliver behov, indkalder forvaltningen til ekstraordinært møde. De 

tilstedeværende foreslår som dato for næste ordinære møde:  

a. Tirsdag den 28. februar kl. 16.30 – 18.00 sekundært den 23. februar kl. 16.30 – 

18.00.   

 


