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Vedtægter for Frivillighedsrådet 
 
Frivillighedsrådet er et samarbejdsråd for frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kom-
mune. Frivillighedsrådet er uafhængig af partipolitiske interesser. Frivillighedsrådet er 
en naturlig sparringspartner for forvaltning og relevante udvalg i anliggender vedrø-
rende kommunens frivillige, sociale arbejde. 
 

§ 1 Formål 
 

Frivillighedsrådet har til formål at være bindeled og dialogforum mellem foreninger, 
der udfører frivilligt socialt arbejde, og Aabenraa Kommune.  
 

§ 2 Opgaver 
 

Frivillighedsrådets primære opgaver er følgende: 
 
• udarbejde anbefalinger til Social- og Seniorudvalget om fordeling af tilskud efter 

ansøgning til foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. 
 

• deltage med beretning på det årlige dialogmøde mellem de frivillige foreninger og 
Social- og Seniorudvalget. 

 
Ovenstående liste er ikke udtømmende. Frivillighedsrådet kan byde ind på andre op-
gaver og/eller opfordres til at varetage andre opgaver ifølge aftale med udvalg og for-
valtning. 
 

§ 3 Sammensætning og valg 
 

Frivillighedsrådet sammensættes af de frivillige organisationer og foreninger på det 
sociale område.  
 
Frivillige sociale foreninger og organisationer med CVR-nummer skal være hjemmehø-
rende i Aabenraa kommune, for at deres medlemmer kan være stemmeberettigede og 
opstillingsberettigede til Frivillighedsrådet. Hver forening/organisation kan opstille én 
kandidat til valget. 
 
Man kan opnå valg til Frivillighedsrådet både som repræsentant for eller som ansat i 
en frivillig organisation eller forening. Organisationen/foreningen indstiller kandidaten 
skriftligt senest 14 dage inden dialogmødet. 
 
Frivillighedsrådet består af syv medlemmer. Der vælges repræsentanter på dialogmø-
der blandt de opstillede kandidater. Valget foretages via skriftlig afstemning. Kandida-
terne skal selv være til stede på dialogmødet. Alternativt kan der ligge en fuldmagt, 
der fastslår, at vedkommende ønsker at opstille til Frivillighedsrådet og for hvilken for-
ening. 
 



 
 
 
 
 
 

Side 2 af 2 

Medlemmer vælges for fire år ad gangen. Der er valg hvert andet år på det årlige dia-
logmøde, således at der sker løbende udskiftning af medlemmerne. Valgårene er forår 
2023, 2025, 2027 osv. Ved valget i 2023 skal der vælges 4 medlemmer, i 2025 3 
medlemmer og i 2027 4 medlemmer osv. 
 
Når man ikke længere repræsenterer foreningen, der foretog indstillingen til frivillig-
hedsrådet, træder man ved samme lejlighed automatisk ud af frivillighedsrådet. Det 
samme gør sig gældende, hvis medlemmet fraflytter Aabenraa Kommune. 
 
Det tilstræbes, at der i alle valgårene er valg om et antal pladser svarende til, at der 
er syv frivillighedsrådsmedlemmer ved konstituering. 
 
Frivillighedsrådet konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær på sit før-
ste møde efter det årlige dialogmøde. 
 

§ 4 Møder 
 

Frivillighedsrådet afholder møder efter behov; dog mindst to gange årligt i forbindelse 
med behandling af ansøgninger om tilskud (§ 18). Ved alle afgørelser gælder almindelig 
stemmeflertal. Frivillighedsrådet er beslutningsdygtigt, når minimum fire medlemmer 
deltager på mødet. 
 
Frivillighedsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretariatet i Social & Sundhed 
betjener Frivillighedsrådet i forbindelse med behandling af ansøgningerne, dialogmøder 
m.v. 
 

§ 5 Godkendelse 
 

Vedtægterne er vedtaget af Social- og Seniorudvalget den 1. marts 2023 og er heref-
ter gældende. 
 
Ændringer i og tillæg til vedtægterne skal godkendes af Social- og Seniorudvalget. 
 
 


