Frivilligrådsmøde 23.11.16 kl 15.15 i frivillighuset.
Fremmødt: Karen S, Inge, Karen F, Wivie, Minna, Susanne P, Karen B, Alice, Estrid, Susanne A, Ole, Lykke.
Afbud: ingen
1. Eventuelle bemærkninger til referat fra Frivilligrådsmøde d. 21.9.2016
Ingen bemærkninger.
2. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup
a. Besparelser på frivillig-puljer – hvordan
365 000 blev taget fra den store pulje…. Dvs. mest betydning for de foreninger der ikke arbejder
med sundhed eller ensomhed.
Nogle foreninger ser mistænkeligt på at der på den ene side spares 356 000 og der så til
brobyggeren bruges 365 000.
b. Brobygger – udarbejdelse af funktionsbeskrivelse
funktionen skal svare til det der er beskrevet i frivilligpolitikken.
 Arbejde med hvordan frivillig (unge) fastholdes
 Kontaktperson mellem frivilligrådet og kommunen
 30 timers stilling
 Er administrativt organiseret i kommunen… har et mandat der hvor pengekassen er.
 Har også en plads(skrivebord) i frivillighuset.
 Vi foreslår at Susanne A, Susanne P, Karen S og Wivie er med til at udarbejde funktions-/
stillingsbeskrivelsen.
 Alles brobygger … ikke kommunens brobygger eller de frivilliges brobygger.
c. Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg vedr. brobygger
3. Synlighedsarrangement formentlig d. 19.1.2017 i Borgerforeningen
- Invitation til foreningerne – Dea har udarbejdet forslag til invitation til kommunale
medarbejdere… rundsendt til os. Sussanne A sender liste til Dea om hvilke foreninger de kan
forvente at møde.
Borgerforeningen er bestilt, foreningerne kan stille op fra kl.9.. arr. 10-14
Foreningerne melder tilbage til Susanne.
4. Forslag om møde mellem rep. Fra Frivilligråd / KMM og medarbejdere i Social og Sundhed.
Det var tidligere en tradition 2 gange om året, i år har møderne omhandlet frivilligpolitikken og de
har derfor ikke været afholdt. KS foreslår at møderne genoptages og første møde bliver afholdt
inden årsmødet. Udvalg fra frivilligrådet og gerne lige før et frivilligrådsmøde.
5. Årsmødet 2017 – tema- kunne det være rekruttering af frivillige? – hvor kunne det holdes?
Tidligere besluttet at den ene oplægsholder kunne være social- og sundhedsudvalgsfmd. Hanne
Ringgaard Møller- hvem skal være den anden oplægsholder?
Rundbordssnak:
Emner/temaer:
Hvordan får vi de unge med, ad hoc , de unge skal fange de unge, bredden i de frivillige arbejde,
forskelle kompetencer, forskellige opgaver , det lokale kontra det globale, de sociale medier,
børne/ungearbejde kontra voksen/ældre arbejde.

.
Sted: fx bryghuset….
Evt. bruge frivillige eller leder i bryghusets venner til et oplæg om at starte op fra ny.
Den nye forening har ”hugget” frivillige fra andre foreninger.
Nr. 2 kunne være en ung/forældre fra diabetesforeningen som Karen B kender
samt en Person/ 2.g’er som Ole har kontakt med.
De 2 kontakter ” deres person” og aftaler nu vi har en dato.
Dato 26.4.17
6. Orientering om Ensomhedsprojekt indenfor Ældreområdet.
Susanne A, Susanne P og Karen S har været til møde. Desuden var kræftens bekæmpelse, røde kors
og ældresagen indkaldt. Styrket indsats blandt ældre mennesker der modtager meget
hjemmehjælp… Sundhedsstyrelsen har afsat en pulje… men de skal søges sammen med en frivillig
forening- en 3 årige projektperiode. Kompetence udvidelse både hos kommune og frivillig
foreninger … hvordan finder man ensomme ældre… organisering… samspil.
En god tilgang i forhold til projektabsøgningen… vi kom med i ”maskinrummet” fra start – hvilket vi
også har lagt op til igennem frivilligpolitikken
7. Orientering om projekt vedr. borgerindflydelse indenfor sundhedsområdet
.
Projektet var vist noget med at finde metoder hvis en borger har et problem (sygdom /begrænsning)
hvordan man så gjorde hvis denne person så pludselig også fejlede noget andet.
Meget konsulent agtigt.
De frivillige foreninger kan bidrage med at fortælle sundhedssystemet at de skal:
Se det hele menneske… Hvilket problem vil personen helst have hjælp til at løse… Hvad skal der til at
personen kommer videre…. Hvad har personen lyst til.
8. Datoer for møde i Frivilligrådet i vinter / forår 2017: onsdag d. 11.1.2017, onsdag d. 22.2.2017,
onsdag d. 22.3.2017 og årsmøde d. 26.4.2017 samt 18.5.2017 – konstituering af nyt Frivilligråd
Tidspunkt 15.15
9. Eventuelt
Præsentation af Susanne Paaske (som dog blev præsenteret inden punkt 2).. har overtaget Francis
stilling indtil 1.4.17 hvor hun overtager Susanne A’s stilling som daglig leder i KMM
Ole: julekurve fra lions… 32 ansøgninger … de har skiftet leverandør fra føtex til rema1000… og de
10.000 kr. giver 32 poser hvor der tidligere har kunne uddeles til 20 familier.
Wivie: hvis der har været udlæg skal wivie have bilag etc. inden jul.
10. Julefrokost

