Frivilligrådsmøde13.11.2013 kl. 17;00

Fremmødt: Erik Ejlersen, Ellen Christensen, Poul-Arne Elnegaard, Birgit Jørgensen, Karen
Finsen, Susanne Aasholm, Karen Strandhave, Wivie Schärfe, Estrid Heldager, Rikke
Fredeløkke
Afbud fra Ole Lennart.
Udtrådt: Niels Sieck

1.

Orientering om at Niels Sieck udtræder af Frivilligrådet – da Niels har fået arbejde
i Odense og derfor har vanskeligt ved at deltage i Frivilligrådets
møder. En stor hilsen fra Niels til jer alle med tak for godt samarbejde.

2.

Orientering fra Ellen Christensen, Sundhed og Handicap – herunder opfølgning
af dialogmødet med Socialudvalget d. 7. oktober 2013
KS beretter om mødet hun deltog i tidligere på året. Frivillige ikke det store emne i
valgkampen. Spændende hvordan fremtidens samarbejde med nye politikere vil
blive.
- Evaluering af Frivilligpolitikken
Formøde mellem Finn Boye, Ellen Christensen og Frivilligrådet aftales
Der har netop været møde i socialudvalget, hvor et punkt var tildeling af §18 midler.
Politikerne har forholdt sig seriøst til emnet.
Mange fik tildelt et beløb, stort som lille – 42 af de 55 ansøgere fik midler.
Der er Frivilligkonference på Christiansborg den 11.12. 2013 - Jane Heitmann står
som indbyder.

3.

Frivilligrådets økonomi
26.490 kr. kassebeholdning 1.1.2013
Kassebeholdningen udgør pt. 43.620 kr. – når 5-6.000 kr. til KMM, rengøring,
julefrokost medregnes – forventer kassebeholdning på ca. 30.000 ved årsskiftet
2013 / 2014.
budget for 2014 v. Wivie S. fremlægges på mødet.
- Drøftelse af honorar til webmaster – Wivie har forhandlet med vores webmaster.
Der er en del arbejde med hjemmesiden, da der er hackere, som skal elimineres
mindst en gang om ugen.
.
Vi fortsætter med det nuværende honorar
- Drøftelse af støtte til rengøring af Frivillighuset i 2014.
Skal vi fortsat give 10.000 kr. til rengøring af huset? Karen S. mener, at der SKAL
sættes penge af til grundig rengøring af fællesarealer.
Der ligger en kommende regning på skiltning, ophængs skabe etc. på omkring
10.000 kr. – tages af kassebeholdningen.
Kontoen til møder – afsat 4.000 kr. rettes til 5.000 kr.
Temamøder – afsat 2.000 kr. – bibeholdes
Drift og vedligehold af Frivillighuset – afsat i alt 3.000 kr.
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Brugerrådet – har ikke selvstændig økonomi
Brugerrådet afholder 5 – 6 møder om året. Der er 2 rengøringsdage samt et
stormøde en gang om året. WS tror, at der skal afsættes 2.000 kr. til disse dage.
SAa mener, at brugerrådet også kan føres ind på Frivillighusets konto.
WS ønsker at de, der evt. har udlæg for 2013, skal indsende bilag snarest.

4.

Forslag til ansvarsfordeling mellem Frivilligråd, Kontakt mellem Mennesker og
Frivillighusets Brugerråd v. Erik Ejlersen.
Erik Ejlersen fremlægger et forslag, hvor overskrifterne er: KMM/Frivilligrådets
ansvarsområder
KMMs ansvarsområder
Brugerrådets ansvarsområde
Der tales om problematikken med skiltning. Kommunen trækker i tøjret, så det er
lidt uvist, hvornår vi endelig bliver ”synlige”
Vi håber snart på velvilje, så det kan blive effektueret.
En konsulent har udarbejdet forslagene, så det hele er serveret for den kommunale
medarbejder.
Brugerrådet og vi siger JA! Til Eriks forslag om ansvarsforedeling

5. Nyt fra Frivillighusets brugerråd :
- Valg til Brugerrådet d. 13.1.2014
Indkaldelse udformes af Karen Beck
Erik E. og Susanne sender en forhåndsomtale før jul for at gøre opmærksom på
mødet.
- Rengøring i Frivillighuset
Frivillig basis? Brugerrådets opgave at få det på skinner!

6. Næste møde i Frivilligrådet :
Der aftales den 8.1.2014 kl. 18:00

7. Eventuelt - drøftelse af oplægsholder til Frivilligrådets årsmøde 2014.
Forslag: Den nye Socialudvalgsformand sammen med en fra Røde Kors, hvor de
skal diskutere det nye Frivilligcharter (?) Der vedtages 23.4.2014.
Poul-Arne spørger om fremtidigt arbejde i Fundraising - gruppen
S.Aa mener, at der skal arbejdes tæt sammen om ansøgning af penge.
Der tales om teleslynge anlæg - er det kommunalt anliggende eller?
Således opfattet af R.J.F
Efter Frivilligrådsmødet var der julefrokost
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