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Årets frivillige leder
Formål
Prisen som ”Årets frivillige leder” er indstiftet med det formål at påskønne den indsats,
der ydes af ”ildsjæle” i fritidslivet.
Prisen skal samtidig være med til at synliggøre mangfoldigheden i ildsjælenes arbejde i
Norddjurs Kommune samt at styrke og udvikle nye fritidsaktiviteter.
Hvem kan få prisen
En frivillig leder i en forening eller en selvorganiseret gruppe, og hvor vedkommende
har udmærket sig ved at:
• samle trådene og koordinere arbejdet
• have evnen til at inspirere andre
• have god respekt og forståelse for arbejdet med unge mennesker
• være et samlende midtpunkt i foreningen eller gruppen
• etablere nye fritidstilbud til borgerne
• nytænke foreningsarbejdet
Hvem kan indstille
Alle har mulighed for at indstille
Hvordan indstiller man
Der skal indsendes indstilling til kultur- og udviklingsafdelingen i Norddjurs Kommune.
Indstillingen skal indeholde forslag til prismodtager med navn, adresse,
tilknytningsforhold til en forening eller gruppe samt begrundelse for indstillingen.
Hvornår
Der indrykkes annonce i lokalaviserne og på kommunens hjemmeside primo januar. Der
udsendes samtidig mail om prisen til alle foreninger. Indstillinger indsendes til kulturog udviklingsafdelingen primo januar til medio februar måned, jf. annonceringen.
Udvælgelsen sker ultimo februar måned, og prisen uddeles i forbindelse med Norddjurs
Kommunes Kulturdag i marts måned. Prismodtageren skal som udgangspunkt selv være
til stede ved overrækkelsen.
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Priskomitè
Kultur-og udviklingsafdelingen har den administrative del af opgaven, mens Norddjurs
Idrætsråd i samråd med Spejdersamvirket udgør dommerkomiteen og har den
besluttende myndighed. Komiteens formand er Idrætsrådets formand. Ved eventuel
afstemning er formandens stemme udslagsgivende.
Komiteen udpeger prismodtageren blandt årets indstillede kandidater.
Hvem overrækker:
Komiteen tager stilling til, hvem der skal overrække prisen som ”Årets frivillige leder”.
Hvad overrækkes:
En pengegave på 5.000 kr. samt blomsterbuket.
Ophævelse:
Den indstiftede pris kan ophæves af kultur- og udviklingsudvalget.

Reglerne er vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget den 17. december 2012
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