Frivilligrådsmøde. 17.1.2018 kl. 17.00 i Frivillighuset.
Fremmødt: Karen F, Wivie, Dea, Bodil, Lykke, Estrid, Dorte, Minna, Karen S., Erik
Afbud: Ole, Helle, Susanne, Alice og Inge
1. Nyt fra Socialafdelingen v. Dea Vittrup – afsked med Dea.
● Til sommer (22.8) skal Svendborg være vært for fynsmesterskab i ombold
● Retshjælpen i voldsmose har spurgt om vi har nok retshjælp i Svendborg kommune. De vil
gerne komme til Svendborg. De har sendt en ansøgning og bliver den godkendt, så bliver det til
august de vil starte i Svendborg.
2. Eventuelle kommentarer til Frivilligrådsmødet d. 29.11.2017.
Kun ros
3. Orientering fra møde med social- og sundhedsudvalgsformand Hanne Klit v. Karen og Wivie.
Snak og orientering. Hanne Klit vil gerne dialog.
Forslag om møde mellem frivilligråd og social/sundhedsudvalget efter sommerferien.
4. Status vedr. ensomhedsprojektet for ældre hjemmehjælpsmodtagere v. Wivie Schärfe -der har
været afholdt temadag vedr. projektet d. 10.1.2018 med kommunale medarbejdere og frivillige.
4 foreninger. Men kræftens bekæmpelse stiller kun med frivillig til kræftramte
Der har været afholdt temadag. Der var mange mennesker. Der blev afholdt oplæg og i pausen
kunne folk gå rundt til forskellige stande.
På næste styregruppemøde skal der diskuteres hvordan man kommer videre. Der afholdes info dag
for de frivillige + hjemmeplejen i næste uge. Styregruppen håber der kommer tilstrækkeligt med
frivillige.
Godt projekt, køre som det skal, god styregruppe men der er mange udfordringer. Hvis det lykkes
vil det blive et modelprojekt for andre projekter.
5. Netværksmøde vedr. integrationsområdet – v. Bodil Kristensen (brobygger).
Arbejdsgruppen består af Bodil, Susanne og Minna.
Med erfaringerne fra det første møde (børn og unge) skal det være mere enkelt.
Der satses på at det bliver i starten af april.
Bodil er blevet positivt modtaget der hvor hun har henvendt sig, folk er interesseret og positivt
stemt over at der lægges op til et netværksmøde.
6. Frivilligdag sammen med Kulturafdelingen orientering v. Susanne Paaske.
Susanne har barn syg, så orientering fra Karen S .og Bodil
Personen fra kulturafdelingen er stoppet, så de skal have udpeget en ny person, derfor er der ikke
afholdt møde endnu.
7. Frivilligrådets årsmøde 2018 – Hanne Klit har givet tilsagn till at være oplægsholder på årsmødet
Bodil skal præsentere for de frivillige foreninger hvad brobyggerens rolle er.
Lokale: skallen eller multihuset … Bodil undersøger om vi kan være i skallen ellers kan Susanne P
undersøge om vi kan være i multihuset
Mad: blomster caféen… Bodil kontakter

8. Regnskab 2017 og budget 2018 – hvor øget rengøringsudgift er inkluderet v. Wivie
Schärfe.(Regnskab og budget vedlagt)
Wivie gennemgik regnskab og budget.
Snak om at vi mangler en projekter og lærred…. Bodil hører om kommunen har lærred i overskud.
På et senere tidspunkt tager vi emnet: køb af en projektor., på som et punkt på et møde.
9. Nyt fra brobygger Bodil Kristensen.
Nytårskur… MANGE tilmeldte. ca. 88 på nuværende tidspunkt.
En praktikant ved Sørup kirke har henvendt sig vedr. et projekt om integration via kirkerne…
præster og biskoppen er inde over.
Frøavlen: vil gerne starte noget op hvor frivillige laver aktiviteter med beboerne, forslag om at de
starter med at kontakte de pårørende.
Vi holder synligheds arr. hvert andet år. Næste gang er 2019, vi tager emnet op i efteråret 2018
10. Eventuelt:
● Alice Top Rasmussen er fratrådt som formand for Ældresagen i Egebjerg – og derfor også
ophørt som medlem af Frivilligrådet.
● Karen F. er ikke med i bestyrelsen for Red Barnet og stopper derfor i frivilligrådet.
Næste møde i Frivilligrådet er onsdag d. 21.2.2018.

