Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 01.06.10 kl. 16.00 – 18.30
Multihuset, Gl. Skaarupvej 3
Mødedeltagere

Karen Strandhave, Wivie Schärfe, Birgit Jørgensen, Karin Tangager,
Estrid Heldager, Susanne Aasholm, Susanne Esbjørnsen, Medhat
Khattab, Lise Vej, Lajla Hansen til kl. 16.30

Afbud
Fraværende Leif Nybo, Ronney Johansson, Bente Ellingsøe
Referent
Lise Vej
1. Velkomst og præsentation
Svendborg Frivilligråd,s nye formand Karen Strandhave bød velkommen til gamle og
nye medlemmer i bestyrelsen.
Præsentationsrunde fra alle de fremmødte.
2. Konstituering af Frivilligrådet: Næstformand, kasserer, sekretær
En enig indstilling og vedtagelse:
Næstformand: Birgit Jørgensen
Kasserer: Wivie Schärfe
Sekretær: Lise Vej
3. Høringssvar til Socialudvalget vedrørende de bebudede besparelser på
frivillig-midlerne ( § 18)
Konsekvens af for sent Høringssvar i forbindelse med formandsskifte.
Karen beklagede det for sent sendte høringssvar fra Frivilligrådet. Karen har
informeret os alle i bestyrelsen om sagsgangen i forbindelse med Høringssvar til den
udmeldte besparelse. Mødregruppen der er udenfor §18 er også pålagt besparelse.
Socialudvalget har tilkendegivet, at det har en betydning, at Frivilligrådet kommer
med høringssvar.
Socialudvalget har indkaldt til ”Orientering om spareforslag i Budget 2011 – 14” d.
08.06.10 kl. 14.00 – 15.30 på Bryghuset, Karen og flere andre i bestyrelsen vil
deltage i mødet.
Høringssvar fra dette møde senest 22. juni – Karen udmelder: Sendes kun hvis der er
nye bemærkninger.
4. Orientering fra mødet med Socialafdelingen d. 29.04.10
Referatet er udsendt til bestyrelsen før mødet.
Medhat forespørger til dagsorden. I dagsorden indgår standardpunkter, herudover
vurderer Karen og Laila relevante emner til drøftelse.
Socialudvalget afholder dialogmøde i sep. om kriterier for ændring af § 18 midler, alle
frivillige foreninger inviteres.
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5. Synlighedsarrangementet d. 04.06.10 – Wivie og Birgit orienterer
Laila orienterede: Pjecen om Frivilligpolitik er netop udgivet og ligger klar til
udlevering d. 4. juni. Hos personalet i socialforvaltningen er der god opmærksomhed
på fremmøde til Synlighedsarrangementet.
Wivie orienterer: Synlighedsarrangementet kl. 9 – 13 i gæstekantinen Svinget 2 åbnes
af vores formand Karen Strandhave.
Arrangementet er udmeldt til alle foreninger, 9 foreninger har tilmeldt sig. Fra
foreningerne er der lagt op til et udbytterigt informativt møde med medarbejdere i
Svendborg Kommune.
Der er opmærksomhed på, at et sådan arrangement fremadrettet publiceres bedst
muligt.
Estrid gør opmærksom på, at gæstekantinen ikke er tilgængelig for kørestole, og
derfor ikke et hensigtsmæssigt lokale fremadrettet. (Myndighedslokalet kan være et
alternativ).
Evaluering af Synlighedsarrangementet på bestyrelsesmøde 11. okt. – se bl.a. på
hvilke foreninger der ikke er repræsenteret.
6. Social vejviser
Fælles drøftelse af behov.
Susanne Aa. har nuværende en base i ”Kontakt mellem mennesker” , den indeholder
oversigt over de foreninger der har lyst til at stå på hjemmesiden.
Der henvises til ide’ fra en fin hjemmeside hos Odense kommune.
Forslag om en mere synlig og tilgængelig oversigt – evt. link på kommunen.
Konklusion: I Frivilligrådet skal vi først nå til enighed om, hvad vejviseren skal
indeholde.
Karen etablerer en arbejdsgruppe til opgaven. Karen, Susanne E. og Susanne K. vil
påtage sig opgaven, oplæg forsøges klar til bestyrelsesmødet 11. okt.
7. Frivilligrådets hjemmeside
Nyt materiale til hjemmesiden skal fortsat forelægges formanden til godkendelse.
Anna er fortsat webmarster.
8. Fastlæggelse af kommende mødedatoer i Frivilligrådet
• Tirsdag d. 07.09.10
• Mandag d. 11.10.10
• Tirsdag d. 09.11.10
Fremtidige møder i Frivilligrådet afholdes på ”Svinget 14 st.” (døren i gavlen)
9. Eventuelt
Wivie orienterede:
• Budget 2010 blev fremlagt og udleveret til nye medlemmer i Rådet.
Laila Hansen orienterede:
• Der vil i efteråret blive et ”Åbent Hus” arrangement for drøftelse af politik for
§18 midler.
• Kommunen vil fremover tilbyde mødelokaler, aktuelt drøftes inventar.
• Netværk for flygtninge – Susanne Åa. Erik og Laila har hold møde angående et
tættere samarbejde. Svendborg kommune har i 2010 en kvote på 22
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flygtninge. Integrationsrådet vil gerne indgå, senere indkaldes til en
efterfølgende drøftelse af samarbejdsform og deltagelse af interessegrupper i
opgaven.
Efterfølgende fælles drøftelse om emnet ”Netværk til flygtninge”
• Hvordan etableres samarbejdet spørger Susanne Aa?
• Hvilken opgave har Frivilligrådet?
• Foreninger/organisationer der arbejder med flygtninge skal med i spil
• Samarbejdsinitiativ?
• Drøftelser med kommunen om samarbejdet - tovholderfunktionen
Der er enighed om, at det er vigtigt, at processen kommer i gang, og
rammerne beskrives.
Susanne Aa. vil kontakte Laila angående videre dialog.
Karen
• Efterspurgte visioner for Frivilligrådet – hvad vil vi arbejde med?
• Forslag til dagsorden d. 7. sep.
Nye kriterier for § 18
Social vejviser
Faste punkter?
Andre emner kan sendes efterfølgende til Karen.

02.06.10
LV
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