Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 07.03.12 kl. 16.30
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere

Afbud
Fraværende
Referent

Karen Strandhave, Rikke Fredeløkke, Estrid Heldager,
Birgit Jørgensen, Ole Lennart Hansen,
Karen Finsen, Lise Vej,
Samarbejdskontakt: Susanne Aasholm
Supp. Jan Hansen,
Frivilligrådets kontaktperson: Ellen Christensen
Wivie Schärfe, Helene Ramsdahl Christensen

Lise Vej
Karen bød velkommen. orienterede om et godt og
konstruktivt møde med socialafdelingen d. 29.2.12
1. a
1. a.
Frivillighus – den videre proces:
Nedsat ”Lejekontraktsgruppe” med: Birgit J. – Susanne
a. Nedsættelse af lille
AA. eller Erik E. – Fra socialafdelingens sekretariat
lejekontraktsgruppe
Charlotte Krämer.
SAA. orienterede om afslag på ansøgning fra Real
Danmark (400.000). Der udarbejdes nu forslag af Frank
Edelberg ud fra en ”Opgraderet skrabet model” (120.000)
I forhandling indgår problem m. skimmelsvamp i kælder.
1. b. Nedsættelse af lille fond1. b.
raising – gruppe for bl.a. at søge
Nedsat ”Fundraisinggruppe” med: Karen S. – Ole L.H. –
om midler til inventar / it til
Susanne AA. – Fra socialafdelingen Martin Andersen.
Frivillighus.
1. c.
1. c. En foreløbig drøftelse af
Aktiv og konstruktiv drøftelse omkring:
ledelsen og rammerne for
Ledelsesform – sekretariatsfunktion – ordensregler m.m.
Frivillighus.
Frivilligcenteret ses som primus motor i Frivillighuset.
Nedsat arbejdsgruppe med: Karen S. – Susanne AA. –
Erik E. – med rådgivning fra juridisk afd.
Der arbejdes med et oplæg angående Frivillighusets
organisation, rammer og funktion, mhp. På eventuel
debatmøde med foreningerne.
2.
Frivilligrådets årsmøde d. 16. april
2012 i Multihuset:
2. a.
Drøftelse af dagssorden til
årsmødet
2. b.
Socialudvalgsformand Lars Erik
Hornemann har givet tilsagn om
komme med et oplæg.
2. c.
Susanne Aasholm har aftalt med
leder af Frivillighuset i Aarhus om
at komme med et oplæg om bl.a.

2.a.
Drøftelse og godkendelse af udsendte dagsorden.
Susanne AA. udsender til foreningerne d. 12.03.12 samt
annonce til Ugeavisen.
Wivie S. udarbejder regnskab og budget til Årsmødet.
2. b.
OK. – taget til efterretning
2. c.
OK. – taget til efterretning

1

samarbejdet mellem de
forskellige foreninger i huset.
2.d.
De praktiske forberedelser til
årsmødet.

2. d.
Susanne AA. tager imod og reg. ved indgangen.
To frivillige fra KMM har tilbudt at bistå med mad, kaffe og
borddækning. Vi møder i god tid.
Aftalt honorar til indlægsholder m.m.

3.
Eventuelt – deltagelse i mødet
med Frivilligrådene i Region
Syddanmark.

3.
Karen S. – Birgit J. – Wivie S. deltager i mødet.
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