
 

 

          

  

 

Referat af møde i Frivillighedsforum  

Onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.30 – 18.00 

OK – Den Gule Villa 

 

Deltagere:  

▪ Mona Ulsted, Alzheimerforeningen 

▪ Jan Michael Hansen, Angstforeningen 

▪ Willy Hundborg, Udsatterådet 

▪ Karin Charlotte Rahbek, Matematikcenter 

▪ Ibtisam Abbasi, Interkulturelt kvinderåd 

▪ Annam al Hayal, Interkulturelt kvinderåd 

▪ Susanne Tarp, Handicaprådet 

▪ Tina Kragh, Cafe Paraplyen 

▪ Henning C. Hansen, Ældrerådet 

▪ Ditte Buch Herskind, Frederiksberg Kommune 

▪ Marlene Frandsen, Frederiksberg Kommune 

▪ Flemming Nielsen, Frederiksberg Kommune 

 

1. Velkomst og præsentation af deltagerne 

 

2. Konstituering af medlemmer i det nye Frivillighedsforum 

Udvalget mangler et medlem som suppleant på området for børn og unge. Forummet drøftede om 

pladsen kunne gå til en anden målgruppe, men besluttede at fastholde pladsen til børn og unge.   

Forvaltningen forsøger, at skabe opmærksomhed på muligheden via de sociale medier og mail til 

de frivillige foreninger samt en opfordring til medlemmerne af Frivillighedsforum til at bruge deres 

netværk til at gøre opmærksom på den ledige plads.  

 

3. Bordet rundt: Hvad skal vi bruge det nye Frivillighedsforum til? 

Medlemmerne havde følgende overvejelser om emner som de gerne vil arbejde med i de kommende 

år.  

- Aktivitetsplan og prioritering af indsatsområder 

- Erfaringsudveksling med henblik på udvikling af kompetencer indenfor frivillighed 

- Identificere mulige samarbejdspartnere 

- Hvordan rekrutterer man forskellige målgrupper af frivillige 

- Kulturelle markedsdage / frivillighedsdag 

- Lokaler til frivillige 

- Oplæg fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde / Ingerfairs 

- Pleje og hvervning af frivillige, herunder hvordan man får de frivillige tilbage til foreningerne 

- Hvordan får udvalget dialog med politikerne  

- Arbejdsmiljø for frivillige  
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Beslutning:  

- Forvaltningen finder dato for et ekstra møde i Frivillighedsforum, hvor vi kan sætte fokus på fx 

rekruttering af frivillige mv. Mona og Karin forsøger at sætte et møde op med Center for Frivilligt 

Socialt Arbejde / Ingerfairs om at afholde et oplæg til mødet.  

- Frivillighedsforum ønsker at nedsætte arbejdsgrupper der kan arbejde med temaspecifikke em-

ner. Forvaltningen sender mail til forummets medlemmer vedrørende disse arbejdsgrupper og 

medlemmerne kan give en tilbagemelding om hvilke arbejdsgrupper de ønsker at deltage i.  

 

4. Drøftelse: ”Frederiksberg deltager i March mod Ensomhed den 17. august 2022” (se brev) 

Kort orientering om projektet. Medlemmerne synes det er et godt projekt som man gerne vil støtte 

op om. Det blev besluttet at medlemmerne af Frivillighedsforum indbyrdes ville samarbejde om et 

arrangement i forbindelse med March mod Ensomhed. En fælles morgenmad blev nævnt som for-

slag. Der kan søges midler til arrangementet via Frederiksberg Kommunes løbende § 18-pulje.  

Frivillighedsforum opfordres til at holde frivillighedskoordinator Marlene Frandsen orienteret, 

mafr18@frederiksberg.dk. 

 

5. Orientering  

Udsattedag afholdes den 16. september på Frederiksberg Runddel. Temaet er ulighed i sundhed. 

Frivillighedsforum besluttede at deltage i dagen ved at opstille et telt, hvor alle frivillige foreninger på 

Frederiksberg, som har fokus på udsatte borgere, inviteres til at deltage med en stand.  Medlem-

merne af Frivillighedsforum opfordres til at engagere deres egne foreninger i planlægning og afvik-

ling af dagen. Forvaltningen sender tilbuddet ud til de foreninger som i 2022 modtager § 18-midler 

for at få dem til at deltage med en stand.  

Kontakt frivillighedskoordinator Marlene Frandsen mafr18@frederiksberg.dk. 

 

Velkomstmøde for nye borgere den 3. november, her har Frivillighedsforum mulighed for at have en 

stand. Kontaktperson er; Lene Nørgaard, leno02@frederiksberg.dk  

 

Socialudvalget besluttede på møde den 9. maj 2022 at hæve beløbsgrænsen for hvor højt et beløb 

forvaltningen bemyndiges til at udbetale fra den løbende § 18-pulje til frivillige indsatser overfor flygt-

ninge fra Ukraine. Kontakt frivillighedskonsulent Ditte Buch Herskind for at høre nærmere om mulig-

heden for at søge puljen. Mail Dihe04@frederiksberg.dk, eller telefon 2898 5119.  

 

Den 29. september fejrer Frederiksberg Kommune det frivillige engagement og de frivillige ildsjæle 

ved uddeling af Frederiksberg Frivillighedspris. Indstillingsskema er udsendt og kan også findes på  

Frivillighedsprisen (frederiksberg.dk). Deadline er 15. juli 2022. Der udsendes særskilt invitation til 

fejringen.  

 

6. Eventuelt  

Det er muligt at låne den Gule Villa til mødeaktiviteter. Flemming Brank er kontaktperson,  

flemming@ok67.dk 

 

Det er også muligt at benytte mindre lokale i ”Borgen”, et teaterhus på Forhåbningsholms Alle 20. 

1904 Frederiksberg C. Forsøgsvist indtil sommer 2023. Det er et mindre lokale, plads til 6-8 menne-

sker. Det undersøges at skabe plads til opbevaring. Målet er at lade forskellige foreninger deles om 

lokalet over ugen på brugerbasis, skabe fællesskab og liv i huset.  

Kontakt: FrivilligforFrederiksberg@frederiksberg.dk   
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Henning C. Hansen orienterede om fremtidige lokaler i Stormly som, såfremt de er ledige, vil kunne 

benyttes af frivillige foreninger i Frederiksberg kommune.  

 

Næste møde den 11. oktober kl. 16.30 – 18.00.  

Mødet afholdes hos Stormly, Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg  


