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Resume
Udvalget skal træffe beslutning om, hvem der skal tildeles frivilligprisen for 2011. Der er
indkommet 17 indstillinger til frivilligprisen.
Beslutningskompetence
Forebyggelses- og Socialudvalget
Sagsfremstilling
På frivilligdagen den 30. september 2011 blev frivilligprisen for 2011 annonceret, og
der har været mulighed for frem til den 1. november 2011 at indstille kandidater til frivilligprisen.
Formålet med frivilligprisen er, at
- motivere og højne interessen for frivilligt socialt arbejde,
- anerkende den frivillige sociale indsats,
- give et skulderklap til en person, der gør en særlig frivillig social indsats.
Frivilligprisen lyder på 5.000 kr. og overrækkes til modtageren af prisen i december
2011, efter nærmere aftale med indstilleren.
Der er indkommet i alt 17 indstillinger til frivilligprisen. Af bilag fremgår alle forslag.
Forvaltningen har behandlet forslagene og har med afsæt i byrådets frivilligpolitik udpeget følgende 3 kandidater, blandt hvilke det indstilles, at udvalget udpeger modtageren af frivilligprisen 2011:
-

Pernille og Niels Rasmussen, Gadstrup. Pernille og Niels Rasmussen er indstillet for deres store arbejde og engagement i lokalgruppen for for tidligt fødte
børn. De startede lokalgruppen i Roskilde og har igennem årene gjort et stort
arbejde med information, familiearrangementer og støtte til familier.

-

Keld Borne, Roskilde er indstillet af 3 forskellige. Keld Borne indstilles for igennem mange år at have gjort en stor indsats i flere forskellige foreninger, herunder lektiehjælp for svage børn, aktiviteter for ensomme mænd, flere handicapforeninger og i bestyrelsen for Frivilligcenteret.

-

Lisa Graff og Arnt Kristensen, Roskilde. Lisa Graff og Arnt Kristensen er indstillet for at være frivillige ildsjæle på Plejecentret Kristiansminde. De sørger for at
kioskvognen kommer rundt 3 gange om ugen til alle lejligheder, de viser film og
arrangerer mandeklub og hjælper med ved mange typer af arrangementer.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at der udpeges en modtager af Frivilligprisen 2011.
Forebyggelses- og Socialudvalget, 05-12-2011, pkt. 133
Keld Borne udpeges som modtager af Frivilligprisen 2011.
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NOTAT: Oversigt over indstillede til frivilligpris

14. november 2011

Af dette notat fremgår de kandidater, der er indstillet til frivilligprisen 2011, samt kort rids af begrundelse for at de er
indstillet og hvem de er indstillet af.

1

Kandidat
Keld Borne, Roskilde
Keld Borne

Keld Borne

2

Erik Hein, Roskilde

3

3 medarbejdere fra Sct.
Nicolai Tjenesten:
Mogens, Torkil, Ingrid,
Roskilde
Ruth Baden Ekelund,
Roskilde
Lisa Graff og Arnt
Kristensen, , Roskilde

4
5

6
7

Frederik Otto Madsen,
Roskilde
Ejner Jensen, Roskilde

Begrundelse for indstilling
Igennem mange år gjort en stor indsats i mange
forskellige fora
Aktiv i mange handicapforeninger, bla. lektiehjælp for
svage børn, for mænd – såmænd, naturfredning og i
bestyrelsen i Frivilligcenteret
Laver et stort arbejde for at højne livskvalitet og
dagligdagen for mennesker med handicap – altid
målrettet, engageret og positivt indstillet – på trods af
egne handicap
Har i en årrække været aktiv frivillig i en række
sportsforeninger og faglige organisationer, men
indstilles for sin indsats med at skaffe voksne i ft.
projekt Bedste Ven – som er et samarbejde mellem
Dansk Folkehjælp og LO faglige seniorer – om at
være Voksen Ven for et barn der har behov for støtte
og kontakt.
Indstilles for at være nogle af de vigtige ”bagmænd”
der sikrer at der hver aften er en stemme i røret
mellem 19-24 for at tale med et menneske, der er i
bekneb. Der er ca. 100 opkald pr. måned
For sit store og mangeårige engagement i bl.a.
centerråd Vest
For at være frivillige ildsjæle på Kristiansminde. De
sørger for kioskvognen kommer til alle lejligheder 3
gange om ugen, viser film og arrangerer mandeklub
og hjælper med ved mange typer af arrangementer
Hjælper flittigt med ved arrangementer i Eldorado –
trods sin høje alder på 89 år
Indstilles for sit arbejde som formand for frivilligcenter
Roskilde – sit engagement, sin store arbejdsindsats
og sin positive tilgang

Indstillet af
Leni Grundtvig Nielsen,
SIND
Ruth Baden Ekelund,
formand for Centerråd Vest
Marianne Bie,
Schleroseforeningen

Carsten Elert

Lis Kjær, formand for Sct.
Nicolai Tjenesten

Eva Hansen
Kirsten Smidt Hansen,
formand for Kristiansmindes
Venner
Anny Jensen,
kontaktperson for Eldorado
Billy Jensen, næstformand i
Frivilligcenteret
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8

Birthe Schultz, Roskilde

9

Hjerteforeningens
Børneklub i Region
Sjælland

10

Inge Margrethe Volmer,
Roskilde
Inge Margrethe Volmer,
Roskilde

11

Naima Halse Kirkefelt,
Karise

12

Ole Rasmussen,
Rasmussen
Inger Jakobsen,
Roskilde

13

14

Pernille og Niels
Rasmussen, Gadstrup

15

Lykke Finderup,
Roskilde

16

Sonja Olsson, Roskilde

17

Majbritt og Frank
Nielsen, Roskilde

Indstilles for sit arbejde som sekretær i
Osteoporoseforeningen, hvor hun altid er positiv og
omsorgsfuld overfor medlemmerne
Hjerteforeningens børneklub arrangerer hver måned 2
arrangementer til glæde for hjertebørn og deres
familier – og alle aktive har selv syge børn.
Arrangementer der kommer hele familien til gode
også søskende til de syge børn. Der er flere aktive i
Roskilde.
Er en ildsjæl og ligger et stort engagement i
diabetesforeningen, Ældremotion og Frivilligcenteret.
Er en ildsjæl som formand for Diabetesforeningen,
hvor hun bla arrangerer motivationsgrupper for
diabetikere og deres pårørende og holder åbent hus
for at formidle viden om at leve med diabetes. Aktiv i
mange sammenhængen – også i Frivilligcentrets
bestyrelse og i Ældre Sagen
Har i mange år lagt en stor frivillig indsats målrettet
børn og unges vilkår og har bl.a. været med til at
oprette Overvægtsforeningen.
For sit store engagement i Roskilde Ældremotion
Har igennem mange år stået for Dansk
Blindesamfunds mandagsklub, hvor hun har skabt
kontakter og arrangeret mange aktiviteter. Hun har nu
valgt at træde tilbage pga alder
For deres store arbejde og engagement med for tidligt
fødte børn. De startede en lokalgruppe i Roskilde og
har igennem årene gjort et stort arbejde med
information, familiearrangementer og støtte til familier.
For sin store indsats i Bernadottegårdens Venner,
hvor hun er førende kraft ved alle gøremål og
arrangementer – og har været frivillig igennem 25 år
(er nu 83 år). Hun udarbejder også og kopierer
foreningens medlemsblad.
For sin store indsats i Roskilde Handicap Idræts
Forening, hvor hun igennem flere år har været aktiv
både i forhold til sociale arrangementer og udflugter
men også ved idrætsarrangementer, som
tandemcykelløb med deltagelse af blinde og
svagtseende og ved VM i paracykling.
For via deres virksomhed Casino Ro, at yde en stor
økonomisk støtte til det frivillige arbejde i Roskilde –
og så udøver de begge frivilligt arbejde

Monique Madsen, formand
for Osteoporoseforeningen
Lillian Riber Rasmussen,
Regionsformand for
Hjerteforeningens
Børneklub

Ejner Jensen, formand for
Frivilligcenteret
Marianne Sass og Kirsten
Lorentsen,
bestyrelsesmedlemmer
Diabetesforeningen.

Nina Frahm

Hanne Nielsen
Palle Jacobsen, formand i
Dansk Blindesamfund,
Østsjælland
Elizabeth Pöckel, formand
Dansk Præmatur forening

Arthur Poulsen, formand for
Bernadottegården Venner

Poul Erik Petersen,
formand for Roskilde
Handicap Idræts Forening

Mogens Rosenquist,
Hjerteforeningen

