Det er nu tid til at holde møde i Frivilligrådet –

mandag d. 27.8.2012 kl. 16.30
i mødelokalet i Socialafdelingen,
Svinget 14, Svendborg (Husk det er et andet mødelokale end det sædvanlige).
Deltagere: Jan Hansen, Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Wivie Scharfe, Estrid
Heldager, Niels Sieck, Poul-Arne Elnegaard, Birgit Jørgensen, Karen Finsen, Ingelise
Bosted Madsen, Ellen Christensen, Erik Ejlersen
Ikke tilstede Ole Lennart
Uden for dagsorden: Birgit gav ”1 enkelt” til kaffen for at fejre det nye kørekort.
Der er følgende dagsorden:
1. Siden sidst vedr. Frivillighus – herunder midlertidig styregruppe for
Frivillighuset.
Socialudvalget godkendte lejekontrakten for Frivillighuset, på mødet i juni
Styregruppen Karen Strandhave og Rikke Fredeløkke
Igangsat handicap tilgængelighed i huset, så det kan bruges af alle.
Styregruppen består af Birgit, Susanne, Erik, Karen, Rikke
Underskriver af husets kontrakt er Kontakt Mellem Mennesker samt Frivilligråd
Frank Edelberg Jensen vil være tovholder på imaler gruppen.
KMM skal flytte ind efter arbejdsweekenden 15 /16 september
Foreninger kan flytte ind fra 8. oktober.
PAE- hvor meget er vi forpligtede til at vedligeholde?
KMM´s huslejebeløb og beløbet man har fået tildelt fra kommunen i Frivilligrådet skulle
dække de faste udgifter.
Karen sender budget og lejekontrakt ud til Frivilligrådet.
WS. Det er vigtigt, at man ved, om det er gratis at bruge huset – eller – der er en del
egenbetaling
2. Forslag til sammensætning af Brugerråd for Frivillighuset.

Formanden for KMM og formanden for Frvilligrådet samt daglig leder af KMM foreslås som
faste medlemmer. Derudover foreslås, at der vælges 2 eller 4 medlemmer fra de frivillige
foreninger.
Brugerrådet vælges i november og starter sit virke i januar
WS – synes at 4 er mere demokratisk – der var enighed om, at der til brugerrådet vælges
4 repræsentanter for brugerne af huset
Ellen Christensen:
Social og Sundheds første møde med styregruppen meldt ud. Dato meddeles senere!,da
den afsatte dato afstedkom afbud fra flere ved udmelding.
Vedrørende §18 ansøgninger:
Udmeldes i uge 37 til alle frivillige foreninger.
Deadline for ansøgning 11.10. 2012
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Specielle tiltag for udsatte – tænder – gældsrådgivning – mm
Skal der oprettes en speciel gruppe?
Der samarbejdes med KMM.
Projektbeskrivelse skal være færdig inden 1.10.2012
Hvad med kommunens økonomi? Kommer der besparelser på Frivillig-området.
Ellen C. lover at melde tilbage, hvis der skulle dukke noget op.
3. Fundraising – gruppe
Der er gang i det, men der er ikke lovet noget endnu fra de ansøgte fonde
Der er lavet en aftale med Farveeksperten om, at de skal have 3.500 ca. for maling.
Nykredit, Albani og Fionia, Tuborg Fonden, grosserer L. Foghts fond, FLS gavefond, er
søgt
Halberg holdes der møde med.

PAE tilbyder sig til fundraising gruppen
RJF tilbyder sig i kulissen.
4. Møde med de frivillige sociale foreninger onsdag d. 29.8.2012 kl. 16.00 –

Drøftelse af den udsendte dagsorden – herunder evt. praktisk hjælp til
arrangementet.
Dagsorden udsendt! Ret til ændringer kan forekomme.
Hjælp til borddækning og tilrettelægning – overordnet: = Birgit Jørgensen, Karen
Strandhave, Jan Hansen, Wivie Schärfe.
Der dækkes op med engangsmateriale.
Susanne kontakter dagspressen!!!!!
Diskussion om diverse, der skal afklares på mødet.
Diverse grupper til rengøring – maling – mm nedsættes ad hoc.
WS forslår, at brugerråd og Styregruppe arbejder sammen snarest.
Når brugerrådet er valgt – deltager brugerrådet i styregruppens møder frem til 1.1.2013,
hvor Brugerrådet tager endeligt over..
PAE foreslår en nøgleløsning, Han og SÅ taler sammen,
Rengøring weekenden forinden rengøring. Rikke, Birgit, Ingelise, Wivie tilbyder sig og
håber på flere, der kunne tænke sig at være med i rengøringsgruppen.
5. Frivilligmarked lørdag d. 29.9.2012 –
Praktisk hjælp til arrangementet
Foreninger er begyndt at tilmelde sig.
Hvad kan tiltrække folk?
Der skal også være en Frivillighus bod
Må der udskænkes kaffe/te?
Musik?

6 Frivilligrådet have en bod - ligesom sidste år?.
Ja!
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Uden for dagsorden!!!!
Der er ca. 50.000 kr. i beholdningen i Frivilligrådet
Der skal bruges penge til julefrokosten i november
Der skal gives en indflyttergave
Eventuelt
Opgørelse over, hvem der kommer på onsdag
Der er ca. 45 tilmeldte
7

PS Det foreslås, at der afholdes arbejdsweekend i Frivillighuset d. 15. / 16. 9. 2012, hvor vi
koncentrerer os om at male de lokaler, som skal anvendes først.
(Der har været udmeldt en anden dato her i august, det har dog ikke været praktisk muligt,
da håndværkerne ikke er helt færdige pt.)
Hvis I er forhindret i at komme, så mail eller ring venligst til mig.

Udsendt af Karen Strandhave
Refereret af Rikke Fredeløkke
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