Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 13.09.11 kl. 16.30 – 21.00
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere

Afbud
Fraværende
Referent
01. Godkendelse af
dagsorden.
01.2. Godkendelse af
referat fra 07.06.11

Karen Strandhave, Wivie Schärfe, Estrid Heldager, Birgit
Jørgensen, Lise Vej, Ole Lennart Hansen,
Helene Ramsdahl Christensen, Karen Finsen
Ad hoc person: Susanne Aasholm
Supp. Jan Hansen
Frivilligrådets kontaktperson: Ellen Christensen
Rikke Fredeløkke
Supp. Nina Glan
Lise Vej
01. Godkendt med tilføjelse af punkt om ”Budget”.
01.2. Referat godkendt

1. Status/opsamling på
mødet 30.06.11
vedrørende Frivillighus:
(Skal vi foreslå
Socialudvalget en tur til
et Frivillighus- eks.
Lolland, hvor
Frivilligrådet også
deltager?) (Susanne og
Karen orienterer)

1. Karen: Et godt og effektivt møde set i forhold til ønskede
anbefalinger til byrådets budgetforhandlinger.
Fokus på et Frivillighus og dets anvendelse, fuld opbakning
til Frivilligrådet fra alle fremmødte foreninger.
Susanne har nedskrevet anbefalinger, og efterfølgende
mødet, er foreninger der var fraværende kontaktet.
Øvrige kommentarer:
- Susanne Mark styrede mødet professionelt.
- Opfyldte Lars Erik Hornemann’s ønske om data til evt.
etablering af Frivillighus.
- Opmærksomhed på hensyn til tilgængelighed for
kørerstolsbruger, krav skal være opfyldt.
- Karen har orienteret borgmester og socialudvalgsformand
og efterfølgende tilsendt byrådet data fra mødet.
Den 25. – 26. sep. drøftes budgettet.
Det er grundlæggende vigtigt, at få bevilliget drift til
Frivillighus.
- Forventningerne er positive ud fra materiale og
tilkendegivelse fra et enigt Frivilligråd.

2. Frivillig Fredag d.
30.09.11 (Susanne og
Karen orienterer)

2. Ellen orienterede:
- Ang. Frivillig Fredag, vi må lægge information til
Frivilligdagen på kommunens hjemmeside- under Nyheder .
Data med input sendes til Ellen der vil indsætte på
hjemmesiden. Det aftales, at der inf. d. 28.09.11 – samme
dag i Ugeavisen og lokal avis.
Forud sendes pressemeddelelse fra Kontakt Mellem
Mennesker.
- Procedure for ansøgning til § 18 midler – støtte til frivilligt
socialt arbejde 2012.
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Uge 38 udsendes brev til frivillige sociale foreninger.
Uge 38/39 annonceres i Uge- og lokalavis.
D. 24.10.11 frist for ansøgning
Proceduren ses på hjemmesiderne Frivilligrådet og Kontakt,
Mellem Mennesker.
- Ny mødeaftale med Lars Erik Hornemann ang. Frivillighus
og evt. studiebesøg anbefales aftalt efter
budgetforhandlingerne.
Susanne:
Ønske om deltagelse af flere frivillige foreninger, ca. 15 er
nuværende tilmeldt.
Kontakt Mellem Mennesker har konstrueret en bod hvor
også borgmesteren vil være tilstede (+ Karen, Susanne og
Wivie). De grønne boder stilles op på Torvet – der etableres
et telt til kaffebord.
Er der nogle der vil bidrage ved hjælpeopgaver, så send en
mail til Susanne.
- Frivillig Fredag, økonomi.
Håndteres af Susanne og Wivie.
Udgifter til bl.a.: Oplægsholder, Storryteller, Musik, Telte +
opsætning, annoncering.
Bespisning/kaffe betales af Svendborg Kommunes Kantine.
- Efterfølgende frivilligdagen evalueres mhp. bl.a. tidspunkt
for afholdelse næste år.
- Forespørgsel til opgaven: ”Politiker i praktik”?
Sparsom tilbagemelding - 2 har meldt sig - Susanne vil
følge op – fremadrettet ændret tidspunkt evt. nov./jan.?
3. Ny dato for
Frivilligrådets møde
Socialafdelingen)

3. Ellen: Mødedato 20.09.11 aflyst
Forslag til ny dato d. 24. eller 25. okt.- Ellen tilbagemelder.
Delt. fra Frivilligrådet: Karen, Susanne, Rikke, Birgit, Jan.

4. Konsekvenser af, at
IMPULS ikke udkommer
mere i papirform –
evt.reaktioner (Lise)

4. Lise orienterer om input fra ældre borgerer der ikke har
PC viden eller adgang, og som savner IMPULS bladet.
Informationerne på Kommunens hjemmeside er nuværende
ikke særlig brugervenlige– er under opdatering.
Ellen vil være budbringer herom til kommunen.

5. Frivilligrådets budget
2012

Budgettet uddeles og gennemgås af Wivie. Ingen
kommentar og det godkendes enstemmigt.
Wivie videresender til socialudvalget.

6. Evt.

- Ole inf.: Lion arrangerer kunstudstilling på SIMAC 22. 23. sep.
- Susanne: Spændende udvikling, at få kontakten til
foreningerne ang. Frivillighus.
- Generel drøftelse af evt. besøg på etablerede Frivillighuse
drøftes på møde med socialforvaltningen.
Næste møde 12. 10. 11 – på gensyn.
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