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Referat:
1. Godkendelse af referat af møde d. 7.3. 2011.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Orientering fra Frivilligrådet
FVR har siden møde med Lars Erik Hornemann i juni
måned primært været optaget af tanken om
etablering af et Frivillighus (FVH). Der har været
afholdt fælles møde med alle frivillige foreninger i
august måned med deltagelse af Susie Mack. På
baggrund af mødet, er der fremsendt ønske til FVH til
Byrådet i forbindelse med budgetforhandlinger 2012.
Desuden har FRV arrangeret Frivilligdag på Torvet 30.
september – med efterfølgende arrangement i
Rådhuskantinen.
4. Orientering fra Svendborg kommune
Afdelingschef Finn Boye orienterede om udmønting af
budget 2012, der for Socialafdelingens område bl.a.
indeholder:
- 300.000 kr. afsat til en Tilgængelighedspulje ifht.
kommunale bygningers handicaptilgængelighed
- 300.000 kr. afsat til videreførsel af Udsatteteamet
med 1 sagsbehandler med base på Forsorgscenteret
- Ungeenhed, hvor 4 afdelinger samarbejder om
indsats ifht. unge med misbrug
- 300.000 kr. afsat til Frivilligområdet.
Afdelingschef Marianne Horstmann orienterede om

Telefontid:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag
9.00-16.45
Fredag
9.00-13.00

Åbningstider ved
personligt fremmøde
Mandag-fredag 9.00-13.00
Torsdag tillige 14.45-16.45

sundhedsafdelingens trænings- og uddannelstilbud til
patienter med kroniske lidelser.
5. Første overordnede drøftelse af etablering af
Frivillighus
Afdelingschef Finn Boye takkede for FVRs forarbejde
og materiale i forbindelse med ønsket om et FVH.
Referat fra dagens møde skal indgå i en første
drøftelse i Det sociale Udvalg 7. november. Der er
megen positiv interesse og stor politisk bevågenhed
omkring emnet i socialudvalget.
FRV tilkendegav følgende overordnede mål
-Synligt samlingspunkt for såvel foreninger som
borgere
-En ”reklamesøjle” for det frivillige lokale arbejde
-En ”øjenåbner”
-Mulighed for synergieffekt for foreningernes arbejde
-Mulighed for fælles medlemshvervning
-Mulighed for samarbejde omkring temaer
-Mulighed for fælles arrangementer
-Udviklingsperspektiv for både borgere og foreninger
-Nye projekters/ nye frivilliges forankring i et FRVH
-Mulighed for innovativt samarbejde foreningerne
imellem
-Fordele ved at al henvendelse skal ske eet sted
-Større synlighed for især de små foreninger
FVR tilkendegav ønske om følgende procestiltag
Fastlæggelse af den økonomiske ramme er den første
forudsætning for det videre arbejde. Tidsperspektivet for
projektet er maksimalt et år - for at kunne fastholde
motivationen omkring projektet hos foreningerne. FVR
har mandat til at repræsentere de frivillige foreninger i
denne sammenhæng. FVR informerer løbende
foreningerne om projektet.
FVR ønsker at mødes med Det sociale Udvalg om dette
emne.
Der var enighed om, at afsøgningen af lokalemuligheder
foregår i et samarbejde mellem Socialafdelingen og FVR.
Side 2 af 4

Socialafdelingen afsøger muligheden for lokaler i
eksisterende kommunale bygninger.
Anvendelsesmulighederne for er FVH
FVR tilkendegav, at anvendelsesmulighederne er
beskrevet i det oprindeligt fremsendte materiale.
”Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem mennesker”
flytter ind i første omgang. Hvilke foreninger der i øvrigt
flytter ind, er afhængig af hvor attraktivt det er for den
enkelte forening. Større foreninger har typisk egne
lokaler – små foreninger har typisk ingen huslejeudgift.
FVR præciserer, at ingen foreninger skal tvinges ind i
huset. FVR anser det for naturligt, at de tilførte 300.000
kr. anvendes til udgifter i forbindelse med FVH.
Mulige samarbejdsmodeller i forhold til af FVH
FVR tilkendegiver ønske om, at Svendborg Kommune
betaler husleje, og at Frivilligcenter Sydfyn står for den
daglige drift. Der skal nedsættes et Brugerråd, som bl.a
udarbejder retningslinjer for brug af lokalerne.

6. Forslag om fælles debatmøde vedr. ”Grænser
mellem den frivillige og den offentlige indsats”
Det aftales, at FVR udarbejder forslag til indhold af
offentligt debatmøde i 2. Halvår af 2012.
Rådhuskantinen peges på som muligt lokale. Mødet
kan have karakter af Fyraftensmøde, så medarbejdere
fra Svendborg Kommune kan have mulighed for at
deltage. Socialafdelingen er behjælpelig med det
praktiske i forbindelse med lokaler, annoncering mv.
7. § 18-midler - Frivilligrådet ønsker at midlerne
også tilgodeser små foreninger i yderområderne
af kommunen
FVR fremsender ønsket til socialudvalgsformanden.
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8. Fastlæggelse af næste møde
Næste møde afholdes tirsdag d. 13. marts 2012 , kl.
16 – 18 i Mødelokale Socialafdelingen, Svinget 14.
9. Eventuelt
Intet.

Ellen Christensen
Kontaktperson for Frivilligområdet
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