Referat af det første møde i Frivilligrådet i 2013 i Frivillighuset, Havnegade 3 A, Svendborg. D. 7.1.2013

kl. 17.00.
fremmødte: Ole Lennart, Niels Sieck, Jan Hansen, Poul-Arne Elnegard, Wivie Schärfe, Birgit
Jørgensen, Estrid Heldager, Karen Finsen, Inge Lise Bosted Madsen, Susanne Aasholm, Ellen
Christensen, Karen Strandhave og undertegnede.
1. Eventuelle kommentarer til referat fra sidste møde d. 31.10.2012.
Nej!

2. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen
Nej!

3. Nyt fra Ellen Christensen, Social- og Sundhed
Nytårskur på Café Aroma den 17.1.2013 kl. 17:30
§18 midler udbetales i denne uge.
Et møde med Ellen C. og Finn B. i løbet af foråret
Ellen C. inviteret til møde/kursus 15.1.2013
Birgit spørger om beløbet, der tildeles fra staten, hvilket ikke kan besvares på mødet.
4. Input til høringssvar til forslag om besparelser på § 18 midler fra budget 2014. (Karen
videresender mail vedr. besparelser fra Social og Sundhed)
Forslag fra kommunen vedlagt indkaldelse samt tidligere udsendt forud for mødet 3.12.2012
Der er et besparelsesforslag på 500.000 kr. for budget 2014 på § 18 midlerne. Ole Lennart giver
udtryk for, at det er paradoksalt og selvmodsigende, at et sådant forslag fremsendes, når netop
Socialudvalget har valgt ”Frivilligheden” som indsatsområde for denne valgperiode.
Der diskuteres livligt. Tilsyneladende er der divergenser. Karen Strandhave og Susanne Aasholm vil
sammen med Erik Ejlersen sammenfatte et høringssvar.
.
(spørgsmål vedrørende besøgsvenners kompetence/arbejdsområder drøftes. Der forefindes
spilleregler indgået med de faglige organisationer som bl.a. omtaler den svære balancegang mellem
det kommunale og det frivillige arbejde)
Hver enkelt forening skal sørge for at bakke deres frivillige op. Uden penge gør det ondt, hvilket
kommunen skal tage højde for, når de skruer forventningerne for højt op
Ole Lennart: Frivilliges opgaver: Minus omsorg og pleje, men rekreative tiltag.
5 . Årsmøde d. 17.4.2013 kl. 16:30
Oplægsholder Masoum Moradi er inviteret – han er forhindret!
Der undersøges om en anden politiker fra Social- og sundhed kan deltage – f.eks Grete S.- Karen
tager kontakt til Grete Schødts.
Ole Lennart foreslår: Stig Kristensen fra LEV
Wivie Schärfe foreslår: Anders Ladekarl
Ole Lennart vil kontakte Stig Kristensen fra LEV. Stig Kristensen vil kunne fortælle om den
svære balancegang mellem frivilliges arbejdsopgaver og de professionelles arbejdsopgaver.
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Dirigentforslag: Erik Ejlersen, fmd. for Kontakt Mellem Mennesker – Karen kontakter Erik
Ejlersen
Vedtægterne gennemgås forinden, hvis der skal rettes i det. Udvalget er nedsat.
Rart, hvis man kunne få en oplægsholder til årsmødet, der kan fortælle om grænsen mellem det
professionelle og frivillige arbejde.
6. Frivilligrådets økonomi v. Wivie Schärfe.
Ved årsskiftet 2011-2012:
32.990
Ved årsskiftet 2012-2013
26.490
Der er tæret på kassebeholdningen. Der er brugt penge på Frivillighuset, derfor et større forbrug.
Der kommer snarest omkring 29.000 kr. på kontoen fra kommunen.
Der tales om web design/hjemmeside fremadrettet
Der skal tales økonomi på mødet den 13.3.(budget) – der skal bruges bl.a. bruges penge på
vedligeholdelse, rengøring mm.

7. Orientering fra Frivillighuset v. Susanne Aasholm om Brugerråd / sponsorgruppe.
Brugerråd: nedsat som det fremgår af referatet fra 29.11.2012
Det vigtigste har været et formidabelt godt samarbejde
Sponsorgruppe: mangler temaer at søge efter. Det mangler! Indgangspartiet mangler en info
tavle.
Wivie roser sponsorgruppen for deres arbejde og sparsommelighed.(kræmmergruppe!)
Man ser frem til samarbejdet i brugerrådet.

8. Eventuel deltagelse i konference om ”Frivillighed 2013” d. 14.3.2013 i Odense.
Deltagergebyr er 1500 kr. Det besluttes, at Karen Strandhave deltager i konferencen.

9. Eventuelt.
Møder i Frivilligrådet – turnus for opdækning og oprydning.
Næste gang dækker Ole og Karen bord og passer til med kaffe mm. Rikke tager det spiselige
med
Indflytterfest! Brugerrådet tager beslutning, der udarbejdes gaveønske-lister mm.
En forening vil gerne have referaterne fra Frivilligrådsmøderne ---referaterne kan læses på
Frivilligrådets hjemmeside! Har foreningerne forslag til Frivilligrådets dagsordenen - kan forslag
sendes til fmd. Karen Strandhave på mail : strandhave@post.tele.dk senest en uge før
Frivilligrådets møde.
Datoerne for frivilligrådsmøder i 2013 er skrevet i oktober 2012 referatet.
Susanne Aa. Har haft besøg af Frivilligkoordinator fra Faaborg-Midtfyn i dag.
De bedste nytårshilsner
Karen Strandhave
Fmd. for Frivilligrådet i Svendborg
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Eventuelle afbud på tlf. 62 26 11 50 (privat) eller tlf. mobil tlf. 29 47 96 10.
Referent:
Rikke Fredeløkke
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