Årsmøde for Svendborg Frivilligråd
Tirsdag d. 21. april 2009 afholdt Svendborg Frivilligråd sit andet årsmøde.
Rådet, som er et talerør og koordinerende organ for de frivillige sociale foreninger i Svendborg
Kommune er således ungt – 2 år. ”Vi har godt fat i arbejdsopgaver, føler os respekteret og har et
formelt og også reeelt samarbejde med Svendborg Kommune allerede” siger den genvalgte formand
Kamma Kaae.
Opbakningen til Årsmødet var fint: 30 deltagere fra 17 forskellige foreninger var mødt op i
Multihuset på Gl. Skaarupvej, hvor først det mere formelle blev afviklet med formandens
Årsberetning og opstilling af kandidater og valg til Frivilligrådet. Senere indlæg ved socialudvalget.
”5 nye velkvalificerede kandidater blev valgt ind i Frivilligrådet – det er super dejligt,” beretter
formand Kamma Kaae, ” ligesom det er rigtig dejligt for kontinuiteten, at Wivie Schärfe ville
genopstille og fortsætte en ny periode på 2 år.”.
Vi har måtte tage afsked med 2 gode rådsmedlemmer, der ikke ønskede genvalg – nemlig Jørgen
Larsen, Offerrådgivningen, og Carol Tornow, Kræftens Bekæmpelse.
Derudover 2 medlemmer, der desværre har måtte gå i utide – Sophie Nickel, Kontakt mellem
Mennesker, samt Sonja Christensen, Husets Venner, Ollerup.
Her er det nysammensatte Frivilligråd, der konstituerede sig i forbindelse med Årsmødet:
Formand Kamma Kaae (Kræftens Bekæmpelse, lokalafd. Svendborg)
Gruppe 1 - Sociale og kirkelige foreninger:
kasserer Wivie Schärfe, Dansk Røde Kors, Svbg. Afd,
Erik Ejlersen, Kontakt mellem Mennesker
Gruppe 2 - Foreninger for børn, unge og familier:
Ida Karottki, Amigo Mio
Karin Tangager, Foreningen Mødrerådgivningen
Gruppe 3 - Handicapppede og patientforeninger:
Estrid Heldager, LFF-Svendborg
Leif Nybo, Diabetes Foreningen
Gruppe 4 - Ældreområdet
Birgit Jørgensen, Ældresagen
Gruppe 5 - Foreninger for Misbrug:
Næstformand Susanne Esbjørnsen, Tur/retur
Fast kontaktperson, der deltager efter behov i møder er Susanne Aasholm, daglig leder af Kontakt
mellem Mennesker.
Der kan vælges 2 repræsentanter fra hver gruppe. ” Der var desværre ikke kandidater, der ønskede
at stille op, men skulle 2 personer senere fra gruppe 4 og 5 være interesserede i dette spændende
arbejde i Frivilligrådet, skal de være hjertelig velkomne og kan tilknyttes som ad hoc-personer,”
siger formand Kamma Kaae.

Sidste del af Årsmødet blev afviklet efter god forplejning – flot hjulpet af frivillige fra Kontakt
mellem Mennesker:
- indlæg om Frivilligpolitik ved næstformand i Socialudvalget Grete Schødt og livlig drøftelse
bagefter. Fra socialafdelingens administration deltog frivilligkonsulent Laila Hansen i hele
Årsmødet. Det var tydeligt på spørgsmål og kommentarer fra foreningerne, at vi ønsker at vore
kompetencer anvendes yderligere i tæt samarbejde med kommunens ansatte. Grete Schødts slog
fast, at aftaler om fælles samarbejde og netværk kunne nedfældes i en politik.
Netop drøftelse af Svendborg Kommunes kommende Frivilligpolitik er højaktuel dette forår. På
temadag d. 30. april kl. 16-20 på Hotel Svendborg vil talrige aktører i det frivillig sociale arbejde
deltage. En styregruppe bestående af medlemmer fra Frivilligrådet og Socialafd. har fået besvarelser
på et spørgeskema retur fra foreninger, med en flot besvarelsesprocent på 59%, som danner
baggrund for dagens drøftelser. Herefter sker en endelig formulering og høringsrunde. Og så skulle
Svendborg Kommune gerne have sin Frivilligpolitik.
Vil du vide mere: Frivilligrådets hjemmeside www.kontaktmellemmennesker.dk , Frivilligrådet.
Kontakt:
Formand Kamma Kaae, mobil 2821 0223
Næstformand Susanne Ejlersen, kontor Tur/retur tlf. 6280 0701
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