Frivilligrådsmøde den 23.5.2018 kl. 15.15
Fremmødte: Karen S, Ole L, Wivie, Minna, Susanne P, Lykke, Bodil, Erik W, Svend Erik H, Viola, Anne Lise H,
Estrid, Karen F
Afbud: Helle, Dorte
1. Velkommen og præsentation af det nye Frivilligråd samt brobygger Bodil Kristensen og leder af
Kontakt Mellem Mennesker - Susanne Paaske.
De tilstedeværende præsenterede sig.
2. Valg af næstformand – nuværende Ole Lennart Hansen
Viola
3. Valg af kasserer – nuværende Wivie Schärfe
Wivie
4. Valg af sekretær – nuværende Estrid Heldager
Estrid
5. Nyt fra Bodil Kristensen (brobygger) – herunder processen omkring besparelser på budget 2018 –
Frivilligrådets høringssvar tilsendt Social – og Sundhed d. 27.4.2018.
Bodil fortæller - mest af hensyn til de nye – om hvad stillingen som Brobygger indeholder og hvor hun
hører til i landskabet.
Status på besparelserne: Forhandlingerne er gået i gang i dag (23.5.18). Der tages formodentlig den helt
store tur så der ikke skal bespares til efteråret.
Det forventes at der vides mere fredag eller efter weekenden.
Frivilligrådet har indsendt høringssvar.
6. Drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver i Frivilligrådet:
a. Fremtidige netværksmøder med frivillige foreninger/ kommunale medarbejdere
(Der har allerede været afholdt netværksmøder med frivillige foreninger/ relevante kommunale
medarbejdere indenfor Børn og Unge – området og senest her i april med frivillige foreninger
indenfor integrationsområdet.
b. I Frivilligrådet har vi på mødet i marts drøftet, at vi på mødet i august måned drøftede
Frivilligrådets formål, vedtægter og forretningsorden – der er måske behov for en
modernisering.
c. På marts – mødet blev det ligeledes foreslået, at invitere socialchef Finn Boye og
sundhedschef Anne Højmark i oktober til en drøftelse af frivillighed, forventningsafstemning
m.v.

På chef niveau er man med og forståelse for hvordan man samarbejder med de frivillige, det kniber mere
medarbejderniveauet… hvordan samarbejder man med frivillige, hvad kan man forvente… et emne
vi skal holde fokus på.
Vi vil i rådet have gavn af at få mere vide om foreningerne som har misbrugsområdet som fokus.

Forslag en arbejdsgruppe vedr. misbrugsforeningerne kunne være Dorte, Wivie, Viola og Bodil
Netværksgruppemøde med området kunne være start 2019
Næste netværksmøde – børn og unge er den 27.6… der skal tilmeldes, Bodil sender en ”rykker”
Vi kigger på frivilligrådets formål, vedtægter, forretningsordenen etc. i august
Når vi til efteråret vil invitere Finn Boye og Anne Højmark til et møde vil vi også invitere chefen for
jobcenteret og chefen for ældreområdet. dvs. alle 4 chefer , hvor første plan var kun de 2… vi
snakker videre om emnet på augustmødet.
d. Eventuelle andre forslag
● Synlighedsdag i første del af 2019
Forslag om at slå det sammen med nytårskuren. …summe om det til aug.
● Drøfte ny handleplan – indstik i frivilligpolitikken.
Et af emnerne på mødet med de 4 chefer.

7. Mødedatoer i Frivilligrådet 2. halvår 2018:
- 29.8.2018
- 10.10.2018
- 21.11.2018
Wivie melder afbud til august mødet.
Juleafslutning: Ole er tovholder, Erik er med, Viola er med som” føl”, Karen F er tovholder på det praktiske /
borddækning etc.
Lykke står for oktober
Karen S står for aug.
KMM er i gang med det store arbejde med at opdater den sociale vejviser. Det er et stort ønske at
foreningerne selv husker at melde ind når der sker skift i bestyrelser og kontaktpersoner.
Når KMM reklamere for den sociale vejvisning så dure det ikke at det er noget gammelt skrammel der ligger
der.
Foreningsmarked 29.9
Frivilligcenteret udbyder 2 kursuser:
● vej til guldet – fundraising
● rekruttering
PR for de store arr: - hvordan gør man mest effektivt …samarbejde mellem Bodil og KMM.
nemmest at lave pr hvis der er aktiviteter.
8. Eventuelt – husk foreningsmarked – den sidste lørdag i september.

