Frivilligrådsmøde 23.3.2017 i Frivillighuset
Fremmødt: Karen F, Karen S, Karen B, Ole, Lykke, Minna, Alice, Dea, Susanne Aa, Estrid
Afbud: Wivie, Inge, Susanne P.
1. Eventuelle kommentarer til referat fra Frivilligrådets møde d. 22.2.2017
Ingen kommentarer.
2. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup
Bl. a vedr. processen vedr. brobygger-stillingen
Frivilligrådets samarbejde m. brobyggeren
 Åbning af sundhedshus: FRIVILLIGRÅD-> Dea: Hvor skal de frivillige være i Sundhedshuset









Brobyggeren skal organisatorisk sidde under sundhedschefen Anne Højmark , det var først
planen brobyggeren skulle være under socialchef Finn Boy… Brobyggeren skal fysisk have
kontorplads i både socialafdelingen og frivillighus
Orientering og snak om ensomme ældre projekt.
Ole: om forsøgsprojekt vedr. ældre, demente udviklingshæmmede… besøgs – vennenetværk ..en gruppe der tidligere døde før deres forældre, men nu i mange tilfælde lever
længere end deres forældre og i heldigste fald har søskende som eneste netværk.
Ole sender hans materiale rundt til frivilligrådet og til Dea.
70 har søgt brobyggerstillingen.
4 skal til samtale i morgen (23.3.17)
Dea fortsætter som kommunens kontaktperson til frivilligråd… hvor brobyggeren jo skal
være loyal med begge sider og hverken overtage den kommunale rolle eller frivilligrådets
rolle.
Rokade i de forskellige direktørområder og om at Finn Boye vikarierer i børn og unge ud
over at han stadig har hans egen område som socialchef. Jobcenteret kommer sammen
med social og sundhed. Frivilligrådet kommer under Anne Højmark i stedet for Finn Boye.
Socialafdelingen er i gang med at revidere udsatte-politikken. Udvalgte foreninger for de
berørte borgergrupper har været inviteret til møde og der har været
borgermøde/temaeftermiddag.

3. Frivilligrådets årsmøde på Bryghuset / demensbyen onsdag d. 26. 4.2017 kl. 16.00
Forslag om følgende oplæg:
- Rundvisning i demensbyen v. projektleder Annette Søby
- Lille oplæg om demensbyen / samarbejde med frivillige / rekruttering af frivillige v. Annette
Søby
- Lille oplæg fra formand John Olsen for Demensbyens støtteforening bl.a. vedr. erfaringer om
fundraising
- Evt. lille oplæg fra formanden for Aktiv Borger - Ahmed om erfaringer med at danne
foreningen Aktiv Borger
- Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller som fortæller lidt om den
nye Frivilligpolitik / rekruttering af frivillige
Program med tidspunkter sendt med indkaldelsen til foreningerne

På valg til Frivilligrådet er følgende:
-

Valg af formand – Karen Strandhave – modtager genvalg
Wivie Schärfe, Røde Kors – modtager genvalg
Estrid Heldager, DHF – modtager genvalg
Karen Finsen, Red Barnet - modtager genvalg
Ole Lennart Hansen, Lions Club – modtager genvalg
Minna Bøgebjerg, ældresagen – modtager genvalg
Karen Bech, Diabetesforeningen - suppleanter vælges hvert år
Skema med hvem der er på valg sendt med indkaldelsen
Der mangler yderligere en repræsentant fra gruppen af sociale / kirkelige foreninger og
gruppen misbrug og øvrige.
Karen Finsen har snakket med en fra ”barnets blå hus” som gerne vil stille op i gruppen
”misbrug og øvrige”… men hvis der en dag bliver plads i gruppen ” børn og unge” vil de hellere
være der.

-

Frivilligrådets regnskab 2016 sendt med indkaldelsen





Program klar til at blive sendt ud. Anette Søby sørger for mad/vi køber maden via
demensbyen.
Vi går ud fra de også kan levere drikkevarer.
Vi fra frivilligrådet skal huske at tilmelde os til den mail adr. der står i det udsendte
Erik Ejlersen har sagt ja til at være dirigent.

4. Frivilligrådets synlighed / samarbejde med de foreninger vi repræsenterer
- Invitation til temamøder med foreninger – evt. i samarbejde med den nye brobygger
- Forslag til temaer
 Fortsat synlighedsarr. for kommunens ansatte med det interval vi har aftalt med kommunendet vil sige hvert andet år.
 Vi som frivilligråd skal kende vores bagland (de foreninger frivilligråd dækker) bedre.
 Lave tema arrangementer for de forskellige grupper vi dækker for at lære mere om
foreningerne… en gruppe af gangen.
Starte med børn og unge: barnets blå hus, mødrerådgivningen, børns voksenvenner , broen,
red barnet, ungdommens røde kors.
 Få snakket med foreninger der har ansatte… de har meget power, men er sjældent med til vore
arrangementer…. samarbejde ikke modarbejde hinanden. Synergieffekten…
 Rusmiddel-pårørende foreninger høre vist under psykiatrien .. og de findes muligvis i
Svendborg selvom vi ikke kender til dem



Tidspunkt: efter sommerferien.

5. Orientering fra Ole Lennart vedr. borgermøde om den ”Blå Kant” (havnen).
Mange små foreninger og interessegrupper deltog… barrierer og udviklingsmuligheder.
Ole sender et dokument rundt.
Udsatteområdet: fx brugere af den blå lagune skal stadig have plads ved havnen i fremtiden uden

at blive gemt væk.
Tilgængelighed… plads til alle typer brugere af området.
6. Orientering om temamøde vedr. udsatte – udsattepolitik.
Snakket igennem under punkt 2
7. Eventuel
Alice: har fået forespørgsel vedr. hvem der står for vågetjeneste… svaret fra frivilligråd er at det er
under røde kors, en person der hedder Ketty og også er i medborgercafeen.
Snak om lokalefordeling iFrivillighuset og det puslespil der skal gå op, især når flere foreninger vil
være samme sted samtidigt.
Ref Estrid Heldager

