
Møde i NGO-netværket Nordjylland 25. feb. 2020 
 

 
Referat: 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

Ordstyrer: Poul 
Referent: Peter 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

 

4. Meddelelser. 

Intet 

 

5. Siden sidst - status fra organisationerne. 

Der blev gjort status fra alle fremmødte organisationer: Amnesty AAU, Ung Energi, 
FN-forbundet Nordjylland, Genvej til Udvikling, Soroptimisterne, Red Barnet, Stay 
Human, Center for Politisk Tænkning, Amnesty Aalborg, Ungdommens Røde Kors 
Aalborg. 
 
Organisationerne arrangerer/deltager i den nærmeste fremtid i følgende 
arrangementer, som opfordres til at blive opslået inde på facebookgruppen:  

 

- 3. marts: Borgermøde om Danmarks rapport til FN’s menneskerettighedsråd med 
deltagelse af FN-forbundet Nordjylland, kl. 18-20 i AAU’s lokaler i Rendsburggade, 
lokale 3.017 (Auditorium), 9000 Aalborg. 
Tilmelding ikke påkrævet. 
- 4. marts: Dokumentarfilmen “Letter from Masanjia” vises i Biffen i Nordkraft i Aalborg 
kl. 16 med efterfølgende debat med repræsentanter fra Amnesty og FN-forbundet 
Nordjylland efter filmen. 
Kræver almindelig adgangsbillet til filmen. 
- 21. marts: Stay Human netværket arrangerer optog, sang, taler og paneldebat i 
forbindelse med FN´s internationale dag mod racisme. Det starter kl. 13 fra Gammel 
Torv og senere i Medborgerhuset. 



- 31. marts: Ungdommens Røde Kors inviterer til Talkshow/intimkoncert i Niels 
Ebbesens Gade 16 i Aalborg kl. 20-21.30 med Mai Skytte, til en aften med snak om 
identitet, sangkarrierer og op- og nedture i livet. 
Begrænsede pladser, hvorfor dørene åbner 30 minutter før. 
- 14. maj: Soroptimisterne afholder foredrag i Skydepavillionen, Søndre Skovvej 30 i 
Aalborg, om arbejdet ved Institut for Menneskerettigheder ved phd. lektor Jesper 
Lindholm. 

 

6. Eventuelle fremtidige fælles arrangementer eller andre aktiviteter. 

Stay Human opfordrer til at deltage i nogle af aktiviteterne i forbindelse med FN’s 
internationale dag mod racisme ved at møde op den 21. marts kl. 13 på Gammel Torv 
eller ved senere på eftermiddagen at høre taler/deltage i debat i Medborgerhuset. 
 
NGO Netværket Nordjylland overvejer muligheden for et samarbejde mellem villige 
organisationer i netværket i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen 9.-12. sep. 
2020. F.eks. kan man arbejde sammen med en anden organisation om en aktivitet/bod.  
Vi har ikke planer om at arrangere en aktivitet/bod på vegne af hele NGO Netværket 
Nordjylland. 
 
Organisationerne opfordres til at dele info i facebookgruppen om deres egen deltagelse 
i festivalen samt eventuelle viden om Aalborg Kommunes næstkommende 
informationsmøde for deltagere - Soroptimisterne samt FN-forbundet Nordjylland 
regner med at deltage med sine egne aktiviteter. 
 
Mere info om Bæredygtighedsfestivalen kan findes på 
www.centerforgrønomstilling.dk/baeredygtighedsfestivalen 

 

7. Formålet med netværket og fælles samarbejdsgrundlag. 

Formålet med netværket er ikke at lave aktiviteter på vegne af NGO Netværket 
Nordjylland, men at finde konstruktive måder til samarbejde mellem netværkets 
organisationer.  
Dette kan foregå ved at informere om egne aktiviteter til de andre organisationer i 
netværket eller udvikle aktiviteter i fællesskab med nogle af disse. 
Yderligere vil vi gerne udnytte netværkets styrke - i kraft af de mange deltagende 
organisationer - til at opnå læring. Dette kan f.eks. indebære at invitere fonde eller 
politikere forbi til oplæg, afholde workshops, få et godt tilbud på et kursus fra Center for 
Socialt Arbejde om rekruttering og fastholdelse af frivillige mm. 
 
Derfor vil vi på næste møde afholde en brainstorming med det formål at finde ud af, 
hvilke fælles problemstillinger de individuelle organisationer i netværket har og hvad 
organisationerne gerne vil opnå - og hermed finde ud af hvilke fælles læringsaktiviteter 



vi gerne vil lave. Ud fra dette håber vi på at kunne planlægge 3-4 af disse 
læringsaktiviteter i et årshjul og dermed skabe netværkets fælles samarbejdsgrundlag. 
 
Der blev på mødet besluttet at holde fast i netværkets nuværende struktur i forhold til at 
have en lille koordinerende gruppe, der kan facilitere forberedelse og afholdelse af 
møder.  
I denne forbindelse opfordres den koordinerende gruppe til at oprette en facebook 
event for mødeindkaldelser fremover. Dette kan gøre det mere overskueligt at opdatere 
informationer om et kommende møde, tilmelding/framelding samt at komme med 
forslag til dagsordenen. 
Det hører også under den koordinerende gruppes rolle at understøtte initiativer, der 
kommer fra de enkelte organisationer. Herunder at bringe det på dagsordenen, hvis en 
organisation f.eks. vil invitere en bestemt oplægsholder til et møde i netværket. 

 

8. Næste møde. 

Næste møde er den 26. maj kl. 19 ved Amnesty Aalborg i Jernbanegade 23 1., 9000 
Aalborg. 
 
Nye punkter til dagsordenen til næste møde: 

- Fælles problemstillinger 
- Årshjul 
- Fælles workshops 

 
9. Evt. 

Vi kan overveje at invitere frivilligkonsulent Morten Ubbesen fra Sundheds- & 
Kulturforvaltningen for at høre mere om fundraising, herunder §18-midler. 
 

 
 


