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Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 16.4.2012.
Svendborg, 14.4.2012
Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om:
- At markere Frivilligåret 2011
-

At udarbejde anbefalinger om et Frivillighus til politisk behandling til
budget 2012 og til politisk behandling i Socialudvalget

-

Og ikke mindst at indgå aftale om et Frivillighus med en privat udlejer

Disse tre temaer vil jeg komme ind på i Frivilligrådets beretning.

Markering af Frivilligåret i 2011:
Året 2011 var som bekendt Frivilligår. Her i Svendborg valgte Frivilligrådet og
Kontakt Mellem Mennesker bl.a. at markere Frivilligrådet ved på Frivillig –
Fredag d. 30.9.2011 at arrangere et foreningsmarked. – I Frivilligrådet og
Kontakt Mellem Mennesker er vi dog enige om, at Frivilligmarkedet fremover
skal være på en lørdag – for at markedet er mest muligt synligt og kommer i
kontakt med flest mulige borgere.
Efter forenings-markedet var der arrangeret en temaeftermiddag om bl.a. unge
og frivillighed. En utrolig inspirerende ung mand fra Ungdommens Røde Kors
kom med et oplæg. Oplægsholderen fra Ungdommens Røde Kors fortalte os
”lidt grå i toppen”, hvordan unge og frivillige kan gå fint i spænd. På tre år har
har Ungdommens Røde Kors formået at udvide antallet af lokalafdelinger fra 25
i 2008 til 70 afdelinger i dag.
Jeg tror det er vigtigt, at vi i de frivillige foreninger tænker de unge ind i
foreningernes frivillige arbejde – det giver frivilligt arbejde en ny dimension.

I den frivillige verden skal vi tage godt i mod de unge frivillige – og indstille os
på, at de er på gennemrejse – men medens de er ved os, kan de nå at udføre en
værdifuld indsats.

Frivillighus – anbefalinger:
Frivilligrådet har i de seneste snart to år været i dialog med
socialudvalgsformand Lars Erik Hornmann og Socialudvalget, hvor et enigt
Frivilligråd pegede på, at et Frivillighus kunne være medvirkende til at udvikle
det Frivillige Sociale Arbejde i Svendborg.
Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker arrangerede den sidste dag i
august sidste år et dialogmøde med alle Sociale Frivillige Foreninger i
Svendborg kommune. Fra 38 foreninger kom der anbefaling om et Frivillighus,
hvor hovedpointen bl.a. var, at Frivillighuset skulle være Frivillighedens
visitkort udadtil – og et mødested for både brugere og frivillige.
- Som udgangspunkt skulle brugen af Frivillighuset være gratis.
På dialogmødet var der også bred enighed om, at et Frivillighus bl.a. skulle være
medvirkende til gøde jorden for samarbejde på kryds og tværs for borgere og
foreninger – og give mulighed for nytænkning.
Frivillighuset skulle også gerne være rekrutteringssted for nye frivillige.
Socialudvalget var heldigvis lydhør overfor foreningernes ønske om et
Frivillighus og bevilgede 200.000 kr. årligt til til driften af et Frivillighus. Det er
vi i Frivilligrådet selvfølgelig utroligt glade for. Der arbejdes nu på højtryk på at
få udarbejdet en lejekontrakt for det fremtidige Frivillighus.

Frivillighus – processen før og efter indgåelse af lejeaftale:
I Frivilligrådet er vi enige om, at Frivillighuset skal være tilgængelig også for
fysisk handicapppede. Lige pt. er der forhandlinger om en lejeaftale om det
gamle kloster i Havnegade som et fremtidig Frivillighus. Frivilligrådet og
Kontakt Mellem Mennesker sigter mod en 10 – årig lejeaftale. Jeg ved at mange
frivillige foreninger er utålmodige i forhold til, hvornår man kan flytte ind i et
Frivillighus. – Til det må jeg sige, at ”Rom ikke blev bygget på en dag”, og at det
er vigtigt, at det juridiske fundament er i orden for et nyt Frivillighus.
Svendborg kommune har velvilligt stillet ekspertbistand til rådighed i
forbindelse med forhandling af lejeaftalen om et Frivillighus. Jeg håber meget at

lejeaftalen ”kommer i hus” i løbet af maj / juni 2012, og at vi herefter kan
begynde at drøfte hvordan Frivillighuset skal organiseres.
Efter indgåelse af lejeaftale for Frivillighuset vil de Sociale Frivillige foreninger
blive inviteret til et dialogmøde om Frivillighusets organisering.
Det er en stor opgave at få et Frivillighus til at fungere optimalt. Jeg vil opfordre
til, at vi alle løfter i flok. Der vil i hvert fald blive brug for alle gode frivillige
kræfter for at få Frivillighuset i gang.
I Frivilligrådet har vi nedsat en lille fundraising – gruppe for at søge fonde om
f.eks. møbler til Frivillighuset. Gruppen er dog pt. sat på stand by, da
ansøgningen til fonde bl.a. er betinget af, at Frivillighuset har en lejekontrakt.

Samarbejdet med Svendborg kommune:
Samarbejdet med Social- og Sundhed i Svendborg kommune har i det seneste
år primært drejet sig om etablering af et Frivillighus. Frivilligrådet har mødt
stor imødekommenhed fra embedsmændene i Social- og Sundhed – en stor tak
for det – og speciel tak til Frivilligrådets kontaktperson psykiatrichef Ellen
Christensen.
Jeg vil også takke Frivilligrådet for et rigtigt godt og inspirerende samarbejde i
det forløbne år – vi har alle ”trukket på samme hammel” i arbejdet for et
Frivillighus.
Speciel tak til Lise Vej, som desværre har valgt ikke at genopstille til
Frivilligrådet – Lise har været Frivilligrådets sekretær i de seneste to år – en
opgave som Lise har løst med bravour – tak for det.
Også tak til Helen Ramsdal, som desværre også har valgt ikke at genopstille også tak til Helen for hendes arbejdsindsats.

Afslutning:
Til sidst vil jeg blot understrege, at frivillige ikke får nogen løn for deres indsats
– de gør af det af lyst og motiveres af at gøre en forskel. Derfor er det vigtigt at
kommunen / lokalpolitikere anerkender frivilliges indsats.
Frivilliges ønsker ikke at være en del af et bureaukratisk system – men at de
derimod har rum og tid til at være de varme hænder i mødet med brugerne. Jeg

håber virkeligt at det kommende Frivillighus vil blive fuld af varme hænder til
gavn for Svendborg kommunes borgere.
På vegne af Frivilligrådet i Svendborg
Karen Strandhave
Fmd.

