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A:

Registrering, kaffe, te

B:

Fremmødte 20 + 2 foredragsholdere heraf 12 -1

stemmeberettigede=11

C:

Velkomst, sang og præsentation af deltagere

Velkomst ved Karen Strandhave, der glædede sig over, at man ikke skal ”i
byen” for at låne nøgler
Karen Pedersen

Ældresagen

Lone Rasmussen

Ældresagen

Estrid Heldager

Muskelsvindf.-DH

Anne-Marie Rasmussen

DH

Karen Strandhave

Kontakt mellem mennesker

Erik Ejlersen

Kontakt Mellem Mennesker

Susanne Aasholm

Kontakt mellem Mennesker

Grete Schødts

Socialudvalg

Ellen Christensen

Kontakt mellem socialafd.

Birgit Jørgensen

Ældresagen

Niels Sieck

Sind

Grethe Hvenekær

Sind

Marit Thorbek

Bedre psykiatri

Bente Falk Jensen

Bedre psykiatri

Ole Lennart

Lions Club

Wivie Schärfe

Røde Kors

Tom Andreasen

Diabetes

Karen Beck

Diabetes

Annie Munkebo

Kræftens bekæmpelse

Helle Voigt

Kræftens bekæmpelse
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Karen Finsen

Red Barnet

Rikke Fredeløkke

Gigtforeningen

D:
Oplæg fra medlem af socialudvalget Grete Schødts
om bl. a balancen mellem det frivillige arbejde og det offentlige
med efterfølgende spørgsmål og debat:
Grete udtrykker glæde over at se Frivillighuset og siger, at det frivillige arbejde har fyldt
meget(på en positiv måde) og derfor har man fra kommunal side tilgodeset arbejdet og
bevilget 200.000 kr. om året.
Frivillige har både nu og fremover en stor betydning.. Mange frivillige laver et uegennyttigt
arbejde, der ikke ville blive udført, hvis det skulle gøres for lønkroner.
Kommunen uddeler flere §18 midler i større procentsats end andre kommuner.
Grete nævner hospice, mm og er inden om asylcenter. Asylcentret kører godt på
Langeland, men blev ikke til noget i Svendborg.
De frivillige skal ikke overtage lønnet arbejde, da det SKAL være frivilligt arbejde og ikke
erstatte lønnet arbejde.
Der skal udfærdiges ny frivilligpolitik i kommunen, når det nye byråd samles efter valget.
Tom A. spørger om ”aktivt medborgerskab” – borgerne skal tages med på råd om nye
tiltag.
Folk er svære at ”trække af huse”, når der arrangeres borgermøder. Det er et stort
forarbejde og flertallet af deltagerne er desværre embedsmænd og politikere.
Nærdemokratiudvalg! Består det fremover??
Ole L. Aktivt medborgerskab er noget, der er mange mennesker, der deltager i. Alt fra små
til store foreninger.
Alle udvalg i kommunalt regi skal ud blandt aktive borgere. Borgerne er ikke nemme at
lokke til møde om budget, men Havnen, Asylcenter, skolesag etc. Kan få folk op af stolen.
Ældresagen og Ældrerådet har aftalt at afholde et fyraftensmøde op til valget i september.
Det er en glæde, at IMPULSER atter er kommet. A-M R savner noget for de unge i bladet.
Dette tager Grete S. med tilbage til redaktionen.
Grete S. synes, at det er fantastisk så meget, der sker her i Svendborg
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Diskussion om den nye udsendelse ”debat med Buch” på TV Fyn. Der er flere negative
undertoner end positive.

Tak til Grete S.

E:
Oplæg fra Stig Kristensen – Organisations konsulent fra LEV med en anden vinkel på balancen mellem det frivillige
og det offentlige med efterfølgende spørgsmål og debat
Målgruppe = målgruppe er for personer, der er udviklingshæmmede og deres pårørende
Der er mange forskellige arrangementer, der nævnes Sønderjylland, der arrangerer
Gudstjenester og koncerter, I Vestjylland bliver der også arrangeret koncerter, hvor
deltagerne strømmer til.
Hvor er grænserne for frivillighed? Dette arbejdes der med i DH (arbejdsgruppe)
De frivillige har kunnet tilbyde en pædagogfri Zone
”Best Bodyes”film – (et projekt for unge udviklingshæmmmede), der kan ses på nettet.
Projektet omhandler unge, hvor den ene er rask frivillig og den anden er
udviklingshæmmet.
”Sporhund”: Grænser for frivillighed! Atter nævnes det i forbindelse med besparelsesdagsorden.
Frivillighed handler om en balancegang. Frivillighed er en bærende værdi i sig selv..
Forventningsafstemning mellem det kommunale og frivillige
Det frivillige skal udvikles og være ”Cremen”.
Etik omkring det frivillige!
Vagthund!
Man skal IKKE overtage arbejde, der er bevilget gennem kommunen. (hjemmehjælp,
døgnpleje osv.)
Hvad er fagligt og hvad er IKKE fagligt arbejde. Noget der kan give mange diskussioner og
man skal tage de faglige organisationer med i debatten, så man ikke træder hinanden
”over tæerne” – men også brugerne!
FRIVILLIGHED ER TIL FOR NOGEN!
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Susanne Aa. Synes, at frivillighed ikke kun er ”cremen”, men lige så meget rugbrødet.
Ole L. nævner bisidderfunktion, der kan hjælpe ved samtaler med offentlige instanser som
støtte til personer.

Tak til Stig Kristensen

PAUSE blev brugt til spisning af dejlige tærter og salat
Generalforsamling
18:30 Præsentation af Frivilligrådet
Karen Strandhave

formand for frivilligrådet

Karen Finsen

repr. For Red Barnet

Birgit Jørgensen

ældrerådet

Ole Lennart
Estrid Heldager

Lions (misbrug og øvrige)
DHF

Rikke Fredeløkke

Gigtforeningen¨

Niels Sieck

Sind - netværket

Wivie Schärfe

Røde Kors

1.

2.

Valg af dirigent

Erik Ejlersen

referent

Rikke Fredeløkke

stemmetællere

Susanne Aasholm og Grethe Hvenekær

Frivilligrådets beretning ved formand - Karen Strandhave
Beretning er udsendt til Frivilligrådet. Kan efter ønske eftersendes (Kontakt mellem
mennesker).
Hus omtales! Temamøder! Brugerråd er valgt!
Ligeledes følges op på Grete Schødts omtale af den nye Frivilligpolitik
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3.

Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 og budget 2013
Fremlægges af Karen Strandhave, da Wivie S. som formand for Røde Kors,
Svendborg afdeling skulle deltage i deres generalforsamling. Regnskab og budget
kan fremsendes om ønsket.
Regnskabet fremviser et underskud på 6.301 kr., men vi er stadig solvent da
egenkapital pr. 31.12.2012 er 26.689 kr.
Budgettet er som vanligt på 35.000 kr. Der tildeles 35.000 kr. fra kommunen pr. år

4. Behandling af indkomne forslag
Det drejer sig om kurser, som forslagsstilleren femlægger
Kurser der er relevante for os som frivillige.
Forslagsstilleren og Susanne Aa. taler videre om det i nær fremtid.

5. Valg af formand
Karen Strandhave

6. Valg af rådsmedlemmer
Wivie Schärfe (2013)

sociale og kirkelige foreninger

Karen Finsen (2013)
Jan Hansen

Rikke Fredeløkke

børn, unge og familie
ønsker at udtræde

handicap og patient

Estrid Heldager
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Niels Sieck

(2012)

Birgit Jørgensen (2013)

Ældre

Rikke Fredeløkke (2013-14)

Ældre (for et år)

Anne Lise Bosted M.

ønsker at udtræde

Ole Lennart

Misbrug og øvrige

Valg af suppleanter
Det nye Frivilligråd pålægges at finde 2 suppleanter

7. Valg af revisor
Erik Ejlersen

Valg af revisorsuppleant
Birgit Jørgensen

8. Evt.
Karen Strandhave takker af og erindrer om, at det første møde i Frivilligrådet afholdes den
15.5.2013 kl. 17:00 i Frivillighuset.
Således refereret af Rikke F.
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