
 

Årsberetning Viborg Frivilligråd 2020 
 

Der var en gang…! Sådan begynder de fleste eventyr, og sådan begynder også denne 

årsberetning fra Viborg Frivilligråd.  

Et stort set nyt Frivilligråd mødtes forventningsfulde den 6.5.2019.  

Masser af energi og ønsker om at understøtte, forandre og ikke mindst formidle det 

gode sociale frivillige arbejde i Viborg kommune.  

Det nye råd skulle naturligvis finde sin form, og i dialog fandt vi ud af, hvem vi er, 

hvad vi hver især vil kæmpe for og ikke mindst, hvad rammen for vores rådsarbejde 

er. En løbende proces som til stadighed gør møderne levende og aktuelle. 

Vi valgte at arbejde med en model, hvor vores møder blev afviklet på forskellige 

matrikler, der alle har det tilfælles, at de rummer gode fortællinger om frivilligt 

socialt arbejde.   

Rådet afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i maj, og herefter 

konstituerede vi os. Som nyvalgt formand fik jeg fornøjelsen af at deltage i dialoger 

og samtaler, men også være stolt tilskuer til meget forskelligt frivilligt socialt 

arbejde. 

Et af vores rådsmedlemmer var så heldig, at en del af studiet foregik i USA - og var 

derfor i perioden naturligvis ikke aktiv, men er med i rådsarbejdet igen. 

Vi har oplevet mange forskellige meninger angående tildelingen af § 18 midler. 

Holdningerne brydes - også af og til i Frivilligrådet. 

Frivilligrådets arbejde er og har altid været at læse ansøgningerne igennem med det 

for øje, om formålet for ansøgningen er inden for rammen samt på bedste vis at 

fordele den sum, der har været til rådighed (Se evt. vores hjemmeside.) Derudover 

er der en kommunal indstillingsgruppe, der gør det samme arbejde. Dette 

sammenholdes, og med forbavsende stor enighed sendes det til udvalget, (Social-og  

Sundhedsudvalget) som har den endelige kompetence i forhold til at uddele 

kommunale midler. 



 

Vores fokus er ikke, om der er mange unge, ældre, eller nogle med anden etnisk 

baggrund, der modtager midler, men ene og alene om det er frivilligt, socialt 

arbejde. 

Vi er i rådet helt opmærksomme på at, der kunne bruges flere penge, derfor er vi, 

når vi mødes med udvalget, tydelige i vores tale vedr. dette, ligesom vi på disse 

møder har dialog om, hvad der er kommunale opgaver, frivillighedsopgaver eller 

noget, deltagerne kan/bør betale for. 

Vi er i forsat dialog med udvalget vedr. §18 midlerne. 

Er der penge nok? Er der tiltag som burde finansieres på andre måder? Er det muligt 

at lave tiltag mere på tværs af foreningerne? Dette for blot at nævne nogle af vores 

spørgsmål.  

Ud over rådets møder, hvorfra alle referater kan læses på kommunens hjemmeside, 

har rådets medlemmer deltaget i følgende aktiviteter:  

• Snapsting 2019 

• Frivilligrådet på Hjultorvet 

• Grønland i Viborg (en uge med aktiviteter) 

• Fællesmøder med De Frivilliges Hus og aktiviteter her. 

• Fællesmøder med udvalget. 

• Arbejdet på Ellekonebakken 

• Samtale med foreninger i De Frivilliges Hus 

• Informationsmøder vedr. §18-midler og -ansøgninger 

Alt sammen noget, der giver mening for Frivilligrådet og de foreninger, vi 

repræsenterer, men også tiltag, der blot viser en lille del af de store mangfoldige 

indsatser, mange gør for frivilligt socialt arbejde rundt i hele Viborg Kommune. 

Som et nyt tiltag har vi i denne periode lavet et par nyhedsbreve samt et læserbrev 

vedr. værdien af frivillighed. Det er rådets hensigt på denne måde at deltage og 

opnå større synlighed i hele Viborg kommune.  

Vi er i Frivilligrådet altså kommet godt i gang, men må også konstatere, at ting tager 

tid. 



 

Vi har godt fat i vedtægtsændringer, der vil blive præsenteret, så snart de er klar og 

senest på vores ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2021  

Coronavirussen har i år 2020 været som en tsunami over hele landet. Vi oplevede 

vores første dato for repræsentantskabsmøde blev aflyst, da landet lukkede ned; 

derefter en sommerferie med en ny dato, som også måtte aflyses. Seneste dato 

nåede end ikke at blive meldt ud, før et forsamlingsforbud forhindrede det. 

Men et lille lys i mørket har været særligt på de sociale platforme at følge rigtig 

meget frivillighed og det kæmpe sociale arbejde, som mange foreninger og grupper 

har kunnet få til at leve på trods, og som fortjener en stor anerkendelse, også 

politisk, da det har betydet ualmindeligt meget for dem, det har været rettet imod. 

Der må være noget læring i dette, som Frivilligrådet i samarbejde med kommunen 

og De Frivilliges Hus må kunne dokumentere til gavn for foreningerne og til 

inspiration for os alle i Viborg kommune. 

De Frivilliges Hus er for os i rådet en vigtig samarbejdspartner, og vi har med stor 

glæde set det store og gode arbejde Mikkel, Rikke og andre har lavet i forbindelse 

med flytning af huset. At vi, midt i byen, har fået et hus, hvor tilgængelighed og i alle 

sammenhæng gode rammer er i fokus, kan vi godt være stolte af. 

Vi ønsker at opbygge et tæt samarbejde med Det nationale Frivilligråd og har i den 

forbindelse valgt at bruge samme navn samt Frivilligrådets logo.  

Som i alle eventyr må det ende godt! Om vi lever lykkeligt til vores dages ende, er 

der ingen, der kan spå om, men at Frivilligrådet i 2021 vender stærkt tilbage, er der 

ingen tvivl om. 

Se i øvrigt vores referater på Viborg Kommunens hjemmeside. 

På rådets vegne, Susanne B. Andersen (Formand) 


