
Årsberetning 2020. 
 
Så kom vi til årsberetningen fra frivilligråder for et helt anderledes år, som jeg tror de 
færreste glemmer. 
 
Året startede som vi kunne forvente, og på første møde skulle vi konstitueres, og Jill blev 
valgt til næstformand og jeg blev, uden modkandidat, valgt til formand.  
 
Vi havde en evaluering af den overståede fordeling af § 18 midler, både principper, 
vejledning, ansøgningsskema og behandlingsprocedure. 
 
Frivilligrådet gav flere gange udtryk for at den ønskede procentvise fordeling af midler var en 
meget stor hæmsko, og følte sig meget begrænset. 
 
Der var mange ting, som et stort flertal i Frivilligrådet ønskede ændret, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe for at udarbejde forslag til nye fordelingsprincipper. Der ville også blive 
udformet et nyt ansøgningsskema samtidig med at kommunen får ny hjemmeside. 
 
Der blev besluttet hvordan vi skulle udvælge foreninger til at komme og fortælle om 
betydningen af støtten de fik. 
 
Der blev planlagt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget samt informationsaftner, og 
VIF-loungen ved Danmark dejligst. 
 
Så kom ”Corona” og alt planlagt blev sat på pause, og det blev ikke nemmere med at arbejde 
med nye fordelingsprincipper mm. 
 
Vi har resten af året været påvirket at situationen, men jeg syntes rådet har været meget 
god til at finde måder på at få tingene til at virke. 
 
Møderne i maj blev afholdt virtuelt, og det handlede mest om fordelingsprincipper. 
Vi behandlede Social- og Sundhedsudvalget drøftelse at centrale problemstillinger i 
principperne i 2020. Vi behandlede arbejdsgruppens udkast til nye fordelingsprincipper, og 
kom frem til et oplæg til Social- og Sundhedsudvalget, som skulle behandle det på deres 
møde d. 27. maj. 
 
D. 24. juni. behandlede Social- og Sundhedsudvalget ønsket om at kunne omlægge støtte 
givet i 2020 til brug for samme persongruppe inden 1. april, hvilket blev besluttet. Der er 
efterfølgende på Social- og Sundhedsudvalget mødet blevet besluttet at forlænge den 
periode til d. 1/8-21 under samme betingelser. 
 
Der blev også vedtaget nye fordelingsprincipper, som ikke helt fulgte rådets indstilling, og 
dem har I arbejdet med nu sammen med en hel ny ansøgningsmåde. Der er kommet hel ny 
elektronisk løsning, og der er helt klar ting som måske kan gøres bedre. Har I oplevet noget 
som I tænkte kunne forbedres, så skriv eller ring til en i rådet. Det var også helt nyt for 
rådet, som lige skulle vænne sig til det. 
 
Formandskabet havde haft et møde med FrivilligVest for en snak om omstrukturering i 
kommunens organisering på det frivillige område. Der var en diskussion om det referat som 
var fra mødet, og den afviste de i frivilligrådet, da man mente at man var ved at sælge rådet 
til Frivilligvest. 



Sommeren kom og der var ferie fra det meste, og vi troede ”Corona” også var taget på ferie, 
og ønskede at det var en lang ferie den holdt. Vi fik ikke hvad vi ønskede, kun et pusterum. 
 
Vi havde et møde i september, hvor vi kunne mødes fysisk, og det var dejligt at kunne være 
sammen igen. Det var et kort møde hvor vi fik udpeget en gruppe til at vælge hvem rådet 
ville indstille til Frivilligprisen. Der blev lige taget hul på oplægget om ny organiseringen af 
råd og samvirke. Det var så stor en mundfuld at vi besluttede at udskyde det til mødet i 
oktober. 
 
På mødet i oktober, hvor vi også kunne være fysisk sammen, fik vi udarbejdet Frivilligrådets 
kommentarer og forslag til det oplæg som lå fra administrationen. 
 
Det/de næste møder stod i fordelingens tegn, hvor vi skulle lave indstillinger til Social- og 
Sundhedsudvalget med Rådets forslag til fordeling af §18 midler. 
 
Vi skulle også lige vænne os til at arbejde med de nye principper, og som I nok ved, så kom 
vi til at holde møderne online. Jeg har lige sat et billede ind så I kan se det hårdtarbejdende 
Frivilligråd, som er glade og sender jer et stort smil. 
 

 
 
 
De var så hurtige at vi kunne nå at behandle alle 73 ansøgninger i hovedpuljen samt 4 
ansøgninger i udviklingspuljen. 
 
Jeg vil gerne på frivilligrådet vegne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår.  
 
Vi glæder os til at se jer til næste år. 
Hans M. G. Pinderup.                                   

 


