Nytårsbrev fra formanden for Frivilligrådet i Svendborg:
Kære Frivilligråd og frivillige sociale foreninger i Svendborg kommune
Året 2012 har været et spændende og travlt år for frivilligheden i Svendborg
kommune.

Frivillighuset i Svendborg:
I et konstruktivt samarbejde med Socialudvalget Socialafdelingen lykkedes det at få
afsat 200.000 kr. årligt til dækning af husleje – og driftsomkostninger til et
Frivillighus. Forud for Socialudvalgets beslutning havde de frivillige foreninger
tilkendegivet stor opbakning til at bruge et Frivillighus – og samtidig givet nogle
klare signaler om forventningerne til rammerne for et Frivillighus.
Der har i 2012 været set på forskellige muligheder for et Frivillighus. Valget faldt på
”klostret” i Havnegade 3A i Svendborg. Der blev underskrevet lejekontrakt inden
sommerferien – og de frivillige foreninger i Svendborg var dermed endeligt blevet
”herre i eget hus” – 650 m fra kælder til kvist!
Allerede i August måned begyndte håndværkere at gøre dele af Frivillighuset mere
handicapvenligt.
Sidst i august måned blev der afholdt møde for alle frivillige sociale foreninger i
Svendborg, hvor Frivillighuset blev præsenteret – og hvor socialudvalgsformand Lars
Erik Hornemann overrakte en check på 31.000 kr. til bl.a. at dække udgifter til maling
af lokaler, udstyr m.m. EN STOR TAK FOR DET.
I løbet af oktober flyttede Frivilligcentret Kontakt Mellem Mennesker ind i
Frivillighuset - og efterfølgende en række foreninger.
Fra dag ET har en række foreninger hver dag benyttet Frivillighuset til forskellige
mødeaktiviteter – i skrivende stund 20 – 26 foreninger / grupper.
Frivillighuset summer af liv allerede nu!

Valg af Brugerråd:
I november måned blev der afholdt møde med brugere af Frivillighuset og der blev
valgt et brugerråd til Frivillighuset – Valgene har virkning fra 1.1.2013.
Brugerrådet består af følgende:
Erik Ejlersen, fmd. for Kontakt Mellem Mennesker (fast medlem)
Karen Strandhave, fmd. for Frivilligrådet (fast medlem)
Susanne Aasholm, daglig leder af kontakt Mellem Mennesker (fast medlem)
Karen Bech, Diabetesforeningen
Lis Thejls, Brug dit liv – gruppen
Lonnie Brogaard, Hjerneskadeforeningen
Wivie Schärfe, Røde Kors
Følgende suppleanter blev valgt:
Rikke Fredeløkke, fmd. for DH – 1. suppleant

Karen Finsen, Red Barnet, 2. suppleant.
På mødet blev der derudover drøftet vedtægter for Brugerrådet samt ordensregler i
Frivillighuset. Vedtægter og ordensregler drøftes og besluttes endeligt i
Frivillighusets brugerråd.
Der vil blive indkaldt til møde i Brugerrådet i januar 2013, hvor bl.a. fmd for
Brugerrådet vælges.

En stor tak til daglig leder af Kontakt Mellem Mennesker:
Processen i forhold til Frivillighuset har været dygtigt koordineret af daglig leder for
Kontakt Mellem Mennesker – Susanne Aasholm. Susanne har været god til at
inddrage frivillige i de mange praktiske arbejdsopgaver ved opstarten af
Frivillighuset. En stor tak til Susanne for indsatsen.

Åbent hus i Frivillighuset:
I løbet af de første måneder af 2013 vil der blive inviteret til Åbent hus i
Frivillighuset.

Forslag om kommende besparelser på Frivilligområdet:
Der blev afholdt dialog møde d. 3.12.2012 med Socialudvalget og diverse Råd –
heriblandt Frivilligrådet om besparelser i budget 2014.
Der blev bl.a. orienteret om et forslag til besparelser på Frivilligområdet på
500.000 kr. fra 2014! – Et forslag som går fuldstændigt imod Socialudvalgets eget
indsatsområde for denne valgperiode, hvor Socialudvalget netop ønskede at have
fokus på Frivilligheden!
Frivilligrådet og Kontakt Mellem Mennesker udarbejder i fællesskab et høringssvar
primo januar 2013 til Socialudvalget.

Fremtidige opgaver i 2013:
I 2013 vil det være en stor opgave at:
-

At udvikle samarbejdet mellem de forskellige frivillige foreninger i
Frivillighuset

-

At få færdigindrettet Frivillighuset

-

At sætte fokus på frivillighed og samarbejdet med de professionelle

Disse opgaver er jeg sikker på at Frivilligrådet, Kontakt Mellem Mennesker og
Brugerrådet i Frivillighuset i fællesskab vil forsøge at løfte.
Alle Frivillige sociale foreninger og Frivilligrådet ønskes et lykkebringende
Nytår – og tak for et godt samarbejde i det forløbne år.
De bedste nytårshilsner
Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg.
Der vedlægges til jeres orientering Rikke Fredeløkkes referat fra mødet d.
29.11.2012 vedr. valg af Brugerråd til Frivillighuset. Jeg beklager meget, at jeg har
glemt at sende referatet ud til jer.

