
Orientering om planer for det kommende år 2021 

1. Foreningernes Dag:  

Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed om denne kan gennemføres i år. 

 

2. ”Frivilligt samråd”.  Også i det kommende år har vi to pladser. Det er vigtigt at vi bruger 

dem i dialogen med politikere, forvaltning og andre frivillige. 

 

3. Kurser: Vi håber, at der må komme så mange lempelser i år, så vi igen kan afholde nogle 

spændende kurser. 

 

4. Nyhedsbrev. Vi vil forsætte med at sende vores nyhedsbreve ud i det omfang vi finder 

relevant.  

 

5. Hjælp til foreningerne: Vi håber meget, vi kan blive og være til hjælp for vores 

foreninger forsat.  

 

6. Udtalelser. Vi vil være der, når og hvis der bliver brug for vores stemme i i.f.t. politikker 

og budgetter, der har med frivilligheden at gøre. 

 

7. Udvikling. Vi vil via vores egne, men også andre kurser vi kan henvise til, hjælpe 

foreningerne til stadig at udvikle og forny sig. Ikke at man skal forlade gode og 

velfungerende aktiviteter, men tilpasse aktivisterne til den virkelighed vi lige nu står i. Det 

er udgangspunktet for vore egne kurser. 

 

8.§18 og§ 79. Igen i det kommende år vil vi orientere os om uddelingen af § 18 og § 79 

midlerne.  

 

9. Visionsdag: Der er faktisk tradition for, at vi i internt i Frivilligrådet holder en visionsdag. 

Det er rigtig godt, når vi har nye i rådet, at de også kan være med til at påvirke vores 

udvikling og få ejerskab til beslutningerne. 

 

10. Frivilligprisen 2021: Det er vigtigt: at hvis I har et medlem i jeres forening, I synes 

fortjener årets Frivilligpris, at I er opmærksomme på hvornår, vedkommende skal 

indstilles.  

Frivilligprisen er ikke bare for de sociale foreninger – men det er den eneste pris, vi sådan 

set kan indstille nogen til at få – derfor benyt muligheden. 

 


