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INVITATION 
Generalforsamling i Aalborg Frivilligråd 

Onsdag den 13. november 2019 
Folkekirkens Hus på Gammeltorv kl. 19-21. 

 

Formålet med Aalborg Frivilligråd er at fremme frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune, men 

vejen dertil er ikke lagt på forhånd. Frivilligrådet i Aalborg er karakteriseret ved stor uafhængighed 

og plads til kreativitet. Derfor er det medlemmerne af rådet, der selv definerer, hvordan vi arbejder, 

og hvad vi arbejder med. I år har vi arbejdet med synlighed. Hvad synes du, vi skal arbejde med 

næste år? 

Har du er godt bud, eller har du lyst til at høre mere om rådet, er du velkommen til at møde op på 

vores generalforsamling i Folkekirkens Hus onsdag den 13. november fra 19.00 til 21.00. Der er tre 

pladser ledige i bestyrelsen, og der er ligeledes to pladser som suppleanter, der skal udfyldes.  

Vi mangler dig, der brænder for at skabe gode rammer for frivilligt socialt arbejde. Du kan være 

ung. Du kan være gammel. Du kan have mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde, eller du kan 

være helt grøn. Det betyder ikke så meget, så længe du har lyst til at arbejde for at sikrer de bedst 

mulige vilkår for de frivillige sociale foreninger i Aalborg Kommune.  

Som medlem af Aalborg Frivilligråd vil du bl.a. komme til: 

• At rådgive byrådet om, hvordan paragraf 18-midlerne skal uddeles, og hvem der skal 

modtage den årlige Frivilligpris 

• At arrangere Frivillig Fredag og andre arrangementer, der samler de frivillige 

• At have stor indflydelse på, hvad der arbejdes med i Aalborg Frivilligråd 

• At få en blandet gruppe kollegaer - i alle aldre - der både kan arbejde seriøst og have det 

sjovt sammen  

Har vi vakt din interesse, så mød op til generalforsamlingen eller kontakt formand for Aalborg 

Frivilligråd, Daniel Jensen, for en uforpligtende snak på tlf. 2213 5555 eller via mail 

på danieljensen.es@gmail.com.  

Følg med på vores Facebook for mere information: 

https://www.facebook.com/AalborgFrivilligraad/ 

 

Vi ses, Aalborg Frivilligråd  
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