
Aalborg Frivilligråd
c/o De Frivilliges Hus

Mølholmsvej 2 
9000 Aalborg

www.aalborgfrivilligraad.dk

                               

GENERALFORSAMLING I AALBORG FRIVILLIGRÅD
mandag 8. november kl. 19.00 
i De Frivilliges Hus

Brug din stemme 
og styrk din 
lokale frivilligpolitik

Dagsorden ifølge lovene

Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme
• Mød op og få indfl ydelse på frivilligpolitikken i Aalborg
• Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
• Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i.  

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen kontakt:
• De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, 
    mail: tove@frivillighuset.dk
• Alle er velkomne og der serveres kaffe og kage.

Brug DIN stemme
og styrk din

lokale frivilligpolitik
GENERALFORSAMLING I AALBORG FRIVILLIGRÅD
TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 KL. 19.00
I DE FRIVILLIGES HUS

Dagsorden ifølge lovene

Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme
• Mød op og få indfl ydelse på frivilligpolitikken i Aalborg
• Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
• Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i.

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen kontakt:
•  De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, e-mail: 

tove@frivillighuset.dk
• Buslinie 16 kører til døren

Alle er velkomne og der serveres 
kaffe og kage.

Brug DIN stemme
og styrk din

lokale frivilligpolitik

Aalborg Frivilligråd
c/o De Frivilliges Hus

Mølholmsvej 2 
9000 Aalborg

www.aalborgfrivilligraad.dk

                              

GENERALFORSAMLING I AALBORG FRIVILLIGRÅD
mandag 8. november kl. 19.00 
i De Frivilliges Hus

og styrk din 
lokale frivilligpolitik

Dagsorden ifølge lovene

Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme
• Mød op og få indfl ydelse på frivilligpolitikken i Aalborg
• Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
• Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i.  

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen kontakt:
• De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, 
    mail: tove@frivillighuset.dk
• Alle er velkomne og der serveres kaffe og kage.

Brug 
og styrk din

lokale frivilligpolitik
GENERALFORSAMLING I AALBORG FRIVILLIGRÅD
TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 KL. 19.00
I DE FRIVILLIGES HUS

Dagsorden ifølge lovene

Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme
• Mød op og få indfl ydelse på frivilligpolitikken i Aalborg
• Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
• Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i.

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen kontakt:
•  De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, e-mail: 

tove@frivillighuset.dk
• Buslinie 16 kører til døren

Alle er velkomne og der serveres 
kaffe og kage.

GENERALFORSAMLING I AALBORG FRIVILLIGRÅD
ONSDAG 1. NOVEMBER 2017 KL. 19.00

I DE FRIVILLIGES HUS

Dagsorden ifølge lovene

Oplæg v/Vivi Agerbo Jørgensen fra Hjerterummet.

Aalborg Frivilligråd – de frivilliges egen stemme
• Mød op og få indfl ydelse på frivilligpolitikken i Aalborg
• Skab gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
• Gør Aalborg til en god kommune at være frivillig i.

Tilmelding til og mere info om generalforsamlingen kontakt:
•  De Frivilliges Hus, tlf. 9811 1344, e-mail: 

morten@frivillighuset.dk

Alle er velkommen og der serveres 
kaffe og kage.


