Frivilligrådsmøde onsdag den 4. juni kl. 16.30 i Frivillighuset
Havnegade 3
Afbud fra Susanne og Karen ( adresselisten ajourføres )

Dagsorden + referat ved de enkelte punkter :
1.

Referat til godkendelse
Godkendt.

2.

Nyt fra kontaktperson Ellen Christensen :
Nyt fra SSU : Mulige besparelser på Frivilligområdet, er taget af bordet –
samtidig er en tids- og handleplan for en ny Frivilligpolitik under
udarbejdelse .Tidligere udleveret forslag til Rehabilitering, er godkendt - og
sendes nu i høring, bl.a. 25-6-2014. Kommunen har sendt ansøgning om
midler til projekt : ”Den digitale vej”. Rundt om bordet, kom der gode eks.
på deltagelse i foreningslivet, - for udsatte med alle typer af baggrunde .

3.

Procedure ved valget på årsmødet.
Vedtægter for vore årsmøder blev gennemgået – og det konstateres, at de
blev fulgt ved dette årsmøde i 2014.

4.

Budget 2015 paragraf 18 :
Budgetforslag 2015 – bygger på eksisterende bevilling for 2014.

5.

Synlighedsarrangement 8. oktober :
Den udmeldte dato fastholdes – fra 10 – 14.Der tilbydes de besøgende
medarbejdere et let frokostarrangement . Ellen anmodes om at finde et
egnet sted for ALLE /vægt på fuld tilgængelighed.
A .Nedsættelse af arbejdsgruppe : Består af : formand, næstformand og
kasserer .

6.

Frivillig fredag/lørdag :
Fastlægges til lørdag den 27-9-2014 fra 9/10 til 13/14. Underholdning kunne
være Kristian Søgård + evt. et lokalt kor ?

7.

Mødedatoer : 17.9 bliver 10-9-2014 kl. 16.30 med Birgit som referent og
”madmor” . 19.11 bliver 26-11-2014 kl. 16.30 med Vivi som referent , og
Poul Arne/Ole Lennart som festarrangør af årets julefrokost !

8.

Eventuelt:

Formanden tager på kursus om ”frivillighed og rehabilitering” 4-9-2014 –
eventuelle andre interesserede melder sig snarest til formanden . Placering af flag
– det danske og måske et ”nykomponeret” for Frivillighuset – drøftes ved
førstkommende møde i Brugerrådet .

Referat , efter bedste evne og hukommelse
Ole Lennart Hansen.

