Referat fra møde i Frivilligrådet den 13.05.15 kl 13.00
1.

Orientering fra Ellen Christensen, Social- og sundhedsforvaltningen, afbud
fra Ellen, har oplyst at der har været god søgning til de to puljer, som
Socialudvalget havde udloddet.

2.

Konstituering af Frivilligrådet: Ole Lennart Hansen valgtes til næstformand,
Wivie Schärfe valgtes til kasserer og Estrid Heldager valgtes til sekretær.

3.

Supplering af Frivilligrådet: Inge Andersen, Egevænget 25, 5771 Stenstrup,
Ældresagen indtræder.
Susanne afklareer om der er mulighed for et medlem fra Bedre Psykiatri,
Børns Voksenvenner eller Hjerteforeningen.
Afhængig heraf vil Karen Finsen spørge Broen.

4.

Evaluering af Årsmødet. Ikke så mange deltagere. Væsentligt at have gode
oplægshoældere, så vi prøver at gå i tænkeboksen allerede nu. Måske
kunne årsmødet organiseres sammen med Handicaprådet.
Vi skal være opmærksomme på hvornår der er andre arrangementer.
Næste årsmøde eer aftalt til den 20.04.16. Ole Lennart laver de indledende
øvelser sammen med Grønnemoseværkstederne og en oplægsholder. Karen
finder en politiker.

5.

Orientering om møde med Sundhedsafdelingens konsulenter om hvad man
kan bruge frivillige til først og fremmest i de forskellige
”kronikeruddannelser”. Tilbage til livet- og hvad så!Kan frivilige være med til
at sikre en fortsat vedligeholdende rehabilitering.
Kommunen har en forhåndsaftale med nogle foreninger, bl. a. Kræftens
Bekæmpelse.

6.

Forberedelse af møde med Socialafdelingen den 27.05.15.
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7.



Holdninger til frivillige i de forskellige afdelinger i Svendborg
Kommune



Hvad er de frivilliges ansvar



Rehabilitering, i forhold til visionspapir fra sidste år skal Frivilligrådet
på banen.

Orientering vedr. Frivillighuset.Betalt 6700 kr. for unødig rekvirering af
hjælp fra elevatorfirmaet. Husets drift betaler regningen. Der opsættes info i
elevatoren om , at max. Belastning - ER MAX. BELASTNING, og hvad et
tilkald koster.
Rengøringsdag den 14.06.15 kl 9-14.

8.

Kommende møder:
26.08.15 kl 14

forplejning Karen Strandhave

23.09.15 kl 14

forplejning Ole Lennart

11.11.15 kl 17

forplejning finder vi ud af

9. Evt.

Efterfølgende budgetmøde med social- og sundhedsudvalget på Bryghuset.

Referent: Wivie Schärfe

