-1Referat af møde i Frivilligrådet onsdag d. 9.5.2012
Svinget 14, Svendborg med start kl. 16.30
1. Dagsordenen godkendt.
2. Konstituering af Frivilligrådet:
a. næstformand Birgit Jørgensen
b. kasserer Wivie Schärfe
c. sekretær Ingelise Bosted Madsen
d. 3 deltagere til møder med Socialforvaltningen
blev som følger: Karen, Wivie og Niels
3. Frivillighus:
Lejekontrakt på Frivillighus er endnu ikke underskrevet - trods mange
møder. Overtagelse af Frivillighus forventes at være på plads omkring
1.9. eller senest 1.10. d.å. Der vil være realitetsforhandlinger med
udlejer indenfor de næste uger.
Fundraisinggruppens arbejde er udsat til lejekontraktens
underskrivelse. Når denne er underskrevet er det muligt for
fundraisinggruppen at udfærdige ansøgninger til relevante bidragydere.
Der vil bl.a. være behov for at søge om tilskud til møbler, låsesystem,
skabe til foreninger m.m.
Arbejdsgruppen vedr. ledelse og afklaring af rammerne omkring
benyttelse af frivillighuset vil i løbet af sommeren udarbejde et oplæg
til drøftelse på et temamøde med de frivillige foreninger. Temamødet
med de frivillige foreninger vil formentlig blive i løbet af september
2012 på Cafe Aroma. Foreningerne kunne forud for temamødet blive
inviteret til åbent hus i det nye Frivillighus
Frivillig hjælp til maling af frivillighusets lokaler blev ligeledes drøftet.
Der vil blive brug for megen frivillig arbejdskraft!!
Mange af ovennævnte spørgsmål hænger uløseligt sammen med
lejekontraktens underskrivelse.

-2Politikkere i praktik blev drøftet - muligheden for at politikerne eventuelt
kunne deltage i en arbejdsweekend i Frivillighuset blev drøftet.
Susanne og Ellen kontakter foreningerne vedrørende arbejdsweekend i
Frivillighuset
Lejekontraktgruppen inklusive Karen Strandhave deltager i
Socialudvalgsmøde d. 11.6.2012, hvor Socialudvalget får en orientering
om, hvor langt man er nået i forhold til etableringen af et Frivillighus.
Der blev drøftet valg af lokaler til møderne, og Café Aroma blev valgt.
4. Frivillig fredag skal markeres med et foreningsmarked, blot skal
dagen afvikles på en lørdag, da der vil blive større opmærksomhed om
arrangementet på en lørdag.
I 2011 blev arrangementet afholdt på en fredag med et skuffende
besøgstal .
5. Arbejdsgruppen vedr. revision af Frivilligrådets vedtægter: –
Karen, Wivie og Niels foretager revision af Friviligrådets vedtægter, så
de bliver mere forståelige og nemmere at følge.
6. Kommende mødedatoer for Frivilligrådet i efteråret 2012:
Mandag d. 27.8. 2012 kl. 16.30
Tirsdag d. 25.9.2012 kl. 16.30
Onsdag d. 31.10.2012 kl. 16.30
PS Julefrokostdatoen er ændret til onsdag d. 21.11.2012 i
Kulturcafeen – Rikke Fredeløkke har bestilt.

7. Eventuelt:
Karen Strandhave informerede om sin deltagelse i åbning af en
genbrugsbutik i V.Skerninge, hvor hun klippede den røde snor over
under pressens bevågenhed.

-3Der var enighed om på et senere tidspunkt at afholde et debatmøde om
grænserne mellem frivilligt arbejde kontra professionelt arbejde – der
var enighed om at grænserne skulle defineres tydeligere.
Det blev også nævnt, at Frivilligpolitikken burde evalueres i denne
valgperiode.
PS – husk der er dialogmøde med Socialudvalget om budget 2013 på
Bryghuset kl.15.30.
Mange venlige hilsner
Ingelise Bosted Madsen
referant

