Møde i Frivilligrådet 8.1.2014 kl. 18:00
Fremmødte: Poul Arne Elnegaard, Karen Strandhave, Birgit Jørgensen, Wivie
Schärfe, Estrid Heldager, Ole Lennart, Karen Finsen, Susanne Aasholm, Rikke J.F.,
Afbud fra Ellen. (som vi ellers ville høre, om hun har en dato for Nytårskur for
FRIVILLIGE)
1. Evt. kommentarer til referat fra mødet 13.11.2013
godkendt
2. Orientering fra kontaktp. Ellen Christensen, S. og S.
Giver orientering næste gang
3. Forberedelse af møde med Social og Sundhed d. 22.1.2014
Ellen og Finn Boye deltager fra forvaltningen.
Fra Frivilligrådet deltager Karen Strandhave og Birgit Jørgensen
Fra KMM deltager Susanne Aasholm og Erik Ejlersen

Proces vedr. evaluering af ny Frivilligpolitik.
Andre punkter til drøftelse?
- Susanne ønsker en evt. senior til specifikke opgaver (har talt med Ellen
C. om det)
-

Wivie ønsker at Frivilligrådets budget tages op. Tildelingen har været
den samme i flere år.

-

Diskussion om statens tildeling af 12.2 mill. til ældreområdet. Nye
kommunale frivillige tiltag eller?

-

Rengøring og vedligeholdelse af ”huset”. Mange potentielle brugere
vælger huset fra, da det er et spørgsmål om rengøring. Kan man ikke
gøre rent hjemme, så er det også vanskeligt ude.
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4. Nyt fra Frivillighuset / Brugerrådet
Afholdt møde lige før dette møde.
Skiltning! Lang og sej proces mellem brugerrådet og kommunens afdeling. Det
ser ud til, at der er kommet en foreløbig løsning. Eller er der?
Skilt på den skrå væg med FRIVILLIGHUS. Flere andre ønsker er ikke blevet til
noget. Man fortsætter med andre ideer. Natteravnene er flyttet, da lokalerne
ikke måtte aflåses. Der er brug for lokalet, når der er spidsbelastning.
P.A. taler om varmepumper. Der er nemlig rimelig køligt i lokalerne
Der skal være brugerråds årsmøde med valg den 13.1.2014 kl, 19:00. Man har
fastsat hovedrengørings-dag den 5.4. 2014
KMM har 25 års jubilæum den 1.4.. Susanne ønsker ”liv i huset” denne dag.
Hun ved ikke, hvad tid det skal være, men i arbejdstiden. 12:00 til 16:00
foreslås.
Susanne har ligeledes jubilæum denne dag.
PAE beretter om, at de har fået en flagstang sponsoreret. Nu mangler der en
sokkel! Hvor er den, der stod her, da vi flyttede ind?
Der tales om, skal der søges om at sætte en flagstang op?
Skiltegruppen må tage det op!!!!! Gerne så det er klart til jubilæet.

5. Frivilligrådets årsmøde 23.4.2014
Socialudvalgsformand Hanne Møller R. er inviteret
Start kl. 16:00 –Wivie har kontaktet Røde Kors, der sender en repræsentant.
Emne: Frivilligcharter (professionelle kontra frivillige)
Erik Ejlersen har indvilget i at være ordstyrer
Susanne tager sig af papirarbejdet forud for årsmødet
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6. Forslag til kommende mødedatoer

7.

-

Onsdag den. 19.2.2014

kl. 18:00 PAE og OL er ”kokke”

-

Onsdag den 12.3.2014

kl. 16:30 SAA. Serverer noget

-

Årsmøde: 23.4.2014

kl. 16:00

-

Onsdag den 7.5.2013
kulinariske

kl. 16:30 Wivie tager sig af det

Evt.
Rulleborde ønskes, men det er vist problematisk. Susanne Aa. opfordres til at
ringe på sygehuset.
Projektor, Skærm ved indgang, sokkel til flag, mobilt teleslyngeanlæg,
Andre ønsker fra Brugerrådet tager PAE og OL sig af om de kan rejse penge til.
Gennemgang af huset med udlejer ønskes. Der er sætningsskader. Formentlig
fra Tandlægeklinikkens byggeperiode.
Referent: Rikke J. F.
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