Frivilligrådets møde
Tirsdag d. 25.9.2012 kl. 16.30 , Svinget 14, Svendborg – bemærk indgang C.
Deltagere: Niels S., Poul-Arne Elnegaard, Rikke Fredeløkke, Karen Finsen, Ingelise Bosted
Madsen, Jan Hansen, Susanne Aasholm, Karen Strandhave, Estrid Heldager, Ellen Christensen.
Afbud: Birgit Jørgensen, Wivie Schärfe, Ole Lennart
Dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste Frivilligrådsmøde d. 27.8.2012.
Ole Lennart har meddelt, at han havde meldt afbud til formanden

2. Nyt fra Ellen Christensen, Social og Sundhed
Budgetforliget er indgået for 2013, Ingen besparelser i 2013.
Besparelsesforslag for 2014 inden for de forskellige direktør områder skal allerede foreslås
i 2013.
Ellen er opmærksom på at Frivilligrådet også skal høres om Socialudvalgets eventuelle
forslag til besparelser for 2014
§ 18 skal ansøges inden 15.10.2012
Det landsdækkende Frivilligråds årsmøde finder sted den19 /11-2012 – invitation sendes til
Karen, der videresender til Frivilligrådet.
Forberedelse af styregruppens møde med Socialafdelingen d. 11.10.2012:
Der er tale om et sparringsmøde med Finn Boye og Ellen Christensen fra Social og
Sundhed.
Susanne har haft kontakt med et konsulentfirma, der er interesseret i at få et samarbejde
mellem unge og ældre frivillige
Susanne videresender de oplysninger hun har modtaget til alle!
Mødet afholdes i Frivillighuset i Havnegade.
Der skal bl.a. tales om rengøring- og pedel- opgaver i Frivillighuse.
Parkering!
Diskuterer hvor næste almindelige møde 31.10.2012 i Frivilligrådet skal afholdes – Næste
møde i Frivilligrådet afholdes i Frivillighuset i Havnegade kl. 16:45.
3. Opfølgning af mødet med de frivillige sociale foreninger d. 29.8.2012
God tilslutning! Samt opbakning
Der bliver udstedt roser til både maler- og rengøringsgruppe.
Kontakt Mellem Mennesker har egenhændigt flyttet og er ved at være klar
Åbner på mandag d. 1.10.2012
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Indkaldelse af de nedsatte arbejdsgrupper.
Ordensregel-gruppe
Interiørgruppe - fundraising gruppen ønsker at blive indlemmet i denne gruppe.
Rengøringsgruppen har arbejdet sig gennem huset og stopper deres arbejde.
Hvad med rengøring fremover?
Der forslås kontanthjælpsmodtagere, flexjob´’ere eller andre, der ikke er for dyre.
Niels foreslår at kommunen går ind i dette?
I øjeblikket har Kontakt Mellem Mennesker en enkelt i praktik. Hun er en super
medarbejder, men tidsbegrænset.
Denne problematik tages op på mødet med kommunen.
Hvem skovler sne?
Tandklinikken har givet tilladelse til, at deres P-pladser må benyttes efter kl. lukketid.
Hvad med at indgå en aftale med kirken om at benytte deres P-pladser. De ligger nær ved.
4.

Fundraisinggruppens arbejde
Behovsanalyse, der skal en indgående drøftelse til.
Der omtales stole, projektorer, borde, kopimaskine, låsesystem, bookingsystem,
PAE har haft en låse-kyndig på besøg og fortæller om dennes forklaringer.
Vi diskuterer hvor vigtig behovsanalysen er.
Skal man gå på overskudslagre (foreningers loppemarked) til opstart?
Vi er enige om, at man ikke skal investere i noget, der kan vise sig at være forkert.
Skabe??? Hvor mange skal anskaffes.
Fundraising gruppen laver en liste over deres mange spørgsmål. Som styregruppen kan
diskutere.
De bliver ved med deres gode ideer. Og ved!
Nøgleproblematikken presser sig på! Det lyder videnskabeligt, men vi ser frem til en
afklaring. 2 systemer er i spil her på mødet.
Webportal? Hjemmeside?
Foreningsstafetten – de aktive foreninger skal på banen og være med til at skabe interesse
for huset. Gerne så man får pressens bevågenhed.

5. Foreningsmarked – praktisk hjælp – Frivillighusbod – hvem deltager?

Der kan køres ind med trailere fra 9:00 til 9:30 og der skal være åbent fra 10:00 til 13:00 17 (18) foreninger har meldt sig som deltagere af foreningsmarkedet.
2

Frivilligrådet taler Frivillighus i deres bod.
Der er borde i boderne, men ikke stole.
6. Eventuelt

Næste møde i Frivilligrådet – skal det holdes i Frivillighuset??
Ja! Se ovenfor!
Julefrokost – tilmelding.
20.11.2012 kl. 17:30 tilmelding senest 31.10.2012 på næste møde i Frivilligrådet til Rikke
Fredeløkke.

Vi enes om den billigste menu.
Jan Hansen, Karen Finsen, Poul-Arne Elnegaard, Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Ingelise
Bosted Madsen, Estrid Heldager, Rikke Fredeløkke har foreløbig tilmeldt sig til julefrokosten i
Borgerforeningens café.
Resten summer med sig selv. Giver besked på oktober-mødet.

Ref. Rikke Fredeløkke
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