Referat fra Frivilligrådets Årsmøde 16.04.12
Der var fremmøde fra 21 foreninger, fra Frivilligrådet og fra Svendborg kommune.
Karen Strandhave bød velkommen og gennemgik programmet.
Deltagerne sang en festlig forårssang .
Mødet startede med oplæg fra socialudvalgsformand Lars Erik Hornemann der talte om
”Samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunen”.
Der blev bl.a. omtalt:
• Fokus på frivilligområdet – på de frivilliges indsats, og på dem der kan nyde hjælp fra
de frivillige.
• Afsæt i ”Frivilligpolitikken 2009” – opfølgning.
• Fortsat styrke med synliggørelse af samarbejdet mellem frivillige og kommunen.
• Brug af Frivilligrådet og kommunens kontaktperson Ellen Christensen.
• Inspiration til nye områder – (nytilkommende er tandlæge og massør).
• ”Portal” for synlighed af samarbejdet - elektronisk udbygning/forbedring af hjemmeside
– fortsat fokus på frivillighuset – mulig partnerskabsaftaler.
Efter indlæg var en livlig debat og spørgsmål – bl.a. blev efterspugt:
• IT- læring til ældreområdet
• Informationsbladet ”Impuls” i trykt form.
• Beskrivelse af snitflader for opgavefordeling mellem kommunen og frivillige.
• Forslag til synliggørelse af frivilligindsatsen.
Herefter fortsatte inviteret leder af Frivillighuset i Fredericia Dorthe Larsen, med sit oplæg om
samarbejde mellem de forskellige foreninger i frivillighuset - efterfølgende debat.
Dorthe omtalte bl.a +/- ved etablering og drift af Frivillighuset.
På plussiden indgik:
• Synergieffekt – praktiske opgaver – skel minimeres – et Frivillighus åbner op – opgaver
kan løses i samarbejde – brug af netværk – knytte bånd på tværs – udvikle – tænke
nye veje.
På udfordringer indgik:
• Flytning til frivillighus med ny opstart - regler og aftaler om praktiske små gøremål skal
beskrives – synliggørelse af fælles medansvar og respekt for Frivillighusets funktioner
– der er ingen ansat pedel/rengøring – adm. af nøgler – frivilligrådet skal gennemtænke
og beskrive ledelse og organisation, regler og aftaler – evt. sanktioner.
• Kulturforskelle i foreningerne – forening af bookingsystemer – økonomi – udvikling af
fællesområder – samarbejde om udadvendte aktiviteter – nye foreninger.
Karen S. kommenterede herefter: Frivilligrådet har løbende drøfter organisation og drift af
Frivillighus, og skal have det formelle på plads.
Når lejekontrakten er underskrevet vil frivilligrådet indkalde til brugermøde – jura er ikke på
plads, der sigtes mod en 10 årig kontrakt.
§ 18 midler søges fortsat af den enkelte forening.
Der drøftes muligheder foreningernes etablering i Frivillighuset som ” bosted” eller som
”skabsforening”.
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Frivilligrådets Årsmøde
Præsentation af Frivilligrådet
1.
Valg af:
Dirigent:
Erik Ejlersen
Referent:
Lise Vej
Stemmetællere: Susanne Åsholm og Rikke Fredeløkke
2.
Formand for Frivilligrådet Karen Strandhave aflagde beretning – beretning foreligger skriftlig.
Spørgsmål til beretning:
- Forespørgsel til Frivillighusets størrelse og lokaler?
Karen svarer: Størrelse 650 m2 - en del kontorlokaler og flere mødelokaler.
- Forespørgsel om flere vil deltage i fundraising-gruppen?
Tilsagn fra Niels Selck om deltagelse.
Beretningen blev herefter godkendt.
3.
Wivie Schärfe fremlagde det udleverede regnskab.
Regnskab godkendt.
Wivie Schärfe fremlagde det udleverede budget 2012
Budget godkendt.
4.
Der var ikke indkommet forslag til Årsmødet.
5.
Valg af rådsmedlemmer og suppleanter.
Medlemmer i Frivilligrådet pr. 17.04.12
Formand Karen Strandhave
Gruppe 1
Wivie Schärfe
Jan Hansen – nyvalgt

på valg 2013
på valg 2014

Gruppe 2

Karen Findsen

på valg 2013

Gruppe 3

Rikke Fredeløkke
Niels Selk – nyvalgt

på valg 2013
på valg 2014

Gruppe 4

Birgit Jørgensen
på valg 2013
Ingelise Bosted – nyvalgt på valg 2014

Gruppe 5

Ole Hansen

på valg 2014

Som suppleant blev valgt: Estrid Heldager
Poul Arne Elnegård
6.
Som revisor blev genvalgt Erik Ejlersen
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Som revisorsuppleant Karen Jensen – FBV
7.
Evt.
- Forslag til Frivilligrådet om nedsættelse af arbejdsgruppe for præsicering af opdelingen i de
enkelte grupper i Frivilligrådet, samt bibeholdelsen af ”Øvrige grupper”.
- Forespørgsel om option på lejekontrakt til Frivillighus – kan det i princippet lejes ud til anden
side?
Svar: Ja – i princippet indtil der forelægger en underskrift.
- Tænker Frivilligrådet på styringen af Frivillighuset?
Svar: Ja - der er nedsat en arbejdsgruppe.
Dirigent Erik Ejlersen takkede for god ro og orden under valget.
Formand Karen Strandhave takkede for det gode fremmøde – takkede fragåede medlemmer
og bød de nye medlemmer og suppleanter velkommen til samarbejdet i Frivilligrådet.
Det nye frivilligråd samles og konstituering finder sted d. 09.05.12 kl. 16.30
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg.

Referent: Lise Vej
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