Årsmøde i Frivilligrådet 20.04.16.
Afholdt på Grønnemoseværkstedet.

Velkomst ved formanden for Frivilligrådet Karen Strandhave
Præsentationsrunde
Deltagere:












Karen Strandhave, Frivilligrådet/ KmM
Wivie Schärfe, Frivilligrådet/ Røde Kors
Alice Top-Rasmussen,
Frivilligrådet/Ældresagen
Estrid Heldager Frivilligrådet/ DHF
Karen Finsen, Frivilligrådet/ Red Barnet
Ole Lennart, Frivilligrådet/Lions Club
Erik Ejlersen KmM
Susanne Aasholm, KmM
Lykke Pedersen, Børns Voksenvenner
John Egmose, Ældresagen
Minna Bøgebjerg Ældresagen









Karin Pedersen, Svbg. Dyrehospital/
kattens værn
Sabine Pedersen+1, Humanistisk
fælleskab/ dansk flygtningehjælp
Ingrid Marie Nielsen, Rappenskralderne
Karen Beck+1….. Diabetes
Inge Ahl Sclerose foreningen
Hanna Klit, SoS- udvalget, oplægsholder
Medarbejdere og personale fra
Grønnemoseværkstedet

Oplæg
Hanne Klit:
Om fællesskab, interesse som drivkraft, kommunal kontaktperson, ligeværdig respekt,
foreninger som hjælp og talerør for den enkelte, rammer, frivillige er frivillige, engagement
er drivkraft ikke forpligtelse, det frivillige må aldrig erstatte det faglige, det må aldrig blive
en spare- øvelse, den faglige vinkel, lyst til at tage ansvar, brobygger, finansiering.
Debat og spørgsmål til Hanne Klit.
Der blev nævnt at man kunne se på Skanderborg kommune i forhold ti
brobyggerfunktionen.
Forskellen mellem at personen har rollen som koordinator eller som brobygger. Der var
enighed om, at brobyggerrollen har som opgave at bygge bro mellem den frivillige og
kommunale verden.
At skaffe frivillige er ikke en bestillingsopgave – nogle gange er der mange opgaver og andre
gange er der mange frivillige, der mangler steder at hjælpe… og nogle gange går det hele op
i en højere enhed….Vigtigt at de frivillige får ejerskab i forhold til deres opgave.
Frivilligt arbejde er ikke et arbejdsgiver/arbejdstage forhold.
Derudover blev
Demensbyen og
Sundhedshus drøftet.
Ole Lennart og 2 medarbejdere fra Grønnemoseværkstedet.
Michael Sørensen og Berit Rasmussen – Begge er talsmænd for medarbejderne.
Fortalte om steder medarbejdergruppen kunne bruge hjælp fra frivillige eller hvor de kunne
tænke sig at være frivillige.
Debat..

Bruge KmM som brobygger.
Kan værkstedets lokaler bruges i fritiden?
Områdets ungdomsskoler/ efterskoler/højskoler og den frie læreruddannelse nævnes som
sted hvor frivillige til undervisning og idrætstrænere kunne rekrutteres fra.
Der var på årsmødet enighed om, at på det førstkommende møde i Frivilligrådet skulle
medarbejdernes forslag om behov for frivillige drøftes – herefter vil
Grønnemoseværkstedets medarbejdere få en tilbagemelding.

Frivilligrådets årsmøde.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Erik Ejlersen
Referent: Estrid Heldager
Stemmetællere: Susanne Aasholm og Karen Beck
Dirigenten konstaterede at Årsmødet var korrekt indkaldt.
2. Frivilligrådets beretning

ved formand Karen Strandhave.
Beretningen vedhæftes som selvstændig fil/dokument.
.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 og budget 2016 ved Wivie Schärfe.
Regnskab godkendt. Budget taget til efterretning.
4. Behandling af

indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af rådsmedlemmer og suppleanter:

Lige år: 2016-2018
Formand
Sociale og kirkelige foreninger:
Børn, unge og familier:
Handicap og patientforeninger:
Ældre:

Lykke Pedersen, Børns
Voksenvenner
Inge Ahl, Scleroseforeningen
Alice Top Rasmussen

Misbrug og øvrige områder:

Ulige år: 2015-2017
Karen Strandhave
Wivie Schärfe, Røde Kors
Karen Finsen, Red Barnet
Estrid Heldager, DHF
Minna Bøgebjerg (valgt 2016 for
et år)
Ole Lennart Hansen

Suppleanter: Karen Bech, Diabetesforeningen
6. Frivilligrådets revisor, Erik Ejlersen, blev genvalgt.
7. Eventuelt

Frivillig fredag… bliver 2 lørdage:24.9 foredrag og 1.10 frivilligmarked som det plejer.
De frivillige foreninger vil få nærmere besked om ovenstående.
Referent Estrid Heldager

