Frivilligrådsmøde i Frivillighuset 25.05.16 kl. 15.00.
Fremmødt: Karen F, Karen S, Karen B, Ole, Minna, Inge, Lykke, Susanne, Estrid, Ellen
Afbud fra: Wivie Schärfe og Alice Top Rasmussen
Dagsorden:
1. Præsentation af det nye Frivilligråd.
Præsentation af os alle hver i sær.
2. Eventuelle bemærkninger til referat af Frivilligrådets årsmøde d. 25.4.2016
Ole har modtaget et notat fra medarbejderne på grønnemoseværkstedet… det medsendes
referatet.
3. Konstituering af Frivilligrådet
-

Valg af næstformand… Ole Lennart Hansen
Valg af kasserer…..Wivie
Valg af sekretær….. Estrid

4. Evaluering af Frivilligrådets årsmøde
- Grønnemoseværkstedets medarbejderes ønske om frivillige
Tilbagemeldinger om at det var godt at prøve et nyt sted.
Opfordring til at vi fremover også prøver nye steder der er relevant for stedets brugere og
deres kontakt til de frivillige foreninger.
Medarbejderne + deres kontaktperson fra Grønnemoseværkstedet inviteres til møde i
frivillighuset. Ole Lennart Hansen og Estrid Heldager fra Frivilligrådet deltager i mødet sammen
med Susanne Aasholm, Kontakt Mellem Mennesker.
5. Orientering om arbejdet med den ny Frivilligpolitik – hvor langt er vi?
- Drøftelse af ”brobygger”- funktionen.
Der er forslag om at ”brobyggeren” skal have adresse i frivillighuset, men ansat / aflønnet af
kommunen.
Personen skal ”leve” i huset… have en dobbelt rolle.
Frivilligplitikken kommer i høring efter sommerferien.
Frivilligpolitikken kommer til at indeholde en handleplan.
6. Orientering om møde vedr. frivillige i den nye demensby
Demensbyen er planlagt til at starte d. 1.10.2016
Der er i Frivilligrådet enighed om at de frivillige forankres i KMM og Ældresagen
KMM/ældresagen skal fungere som backing gruppe, men i dagligdagen vil de frivillige nok have den
daglige kontakt med stedets ansatte.
D. 31.5 er der generalforsamling i demntsbyens støtteforeningen
7. Synlighedsarrangement – hvornår?
Det foreslås, at synlighedsarrangementet foregår iBorgerforeningens guldsal igen.
Ellen Christensen bringer det videre til Finn Boye, Social og Sundhed og Ellens efterfølger…
Forslag om at det skal være i januar 17.

8. ”Frivillig Fredag” som bliver både lørdag d. 24.9.2016 og Frivilligmarked lørdag d. 1.10.2016.
Der er givet 50.000 og det er givet bredt…. Dvs. ikke kun de foreninger frivilligrådet dækker.
Lørdag den 24. 9… bliver der foredrag, workshop.
Lørdag den 1.10 …bliver der det foreningsmarked som vi plejer at have.
9. Kommende møder i Frivilligrådet i efteråret 2016 er fastsat til:
-

Onsdag d. 24.8.2016 kl. 15.00…..forplejning Karen S
Onsdag d. 21.9.2016 kl. 15.00….. forplejning Lykke
Onsdag d. 23.11.2016 kl. 15.00…..julefrokost: Ole, Karen F, Susanne.

10. Afsked med Frivilligrådets kontaktperson Ellen Christensen.
Der udtrykkes en stor tak til Frivilligrådets Kontaktperson - Ellen Christensen - igennem 5 år. Der
takkes for et rigtigt godt konstruktivt samarbejde.
11. Eventuelt.
Socialudvalget kommer i frivillighuset den 8.6, ½ times rundvisning + møde
Loppemarked for de foreninger der holder til i huset 12.6.2016
Henvendelse fra Impuls. Der kommer en artikel hvor Karen S fortæller om frivillighed.
Karen S deltager i juni 2016 i et møde med Finn Boye og chef for Jobcenteret.
Lektie til mødet i august… har vi nye tanker eller vinkler på rådets arbejde, som vi skal tage ind i
arbejdet.

Husk at der er dialogmøde om budget onsdag den 17.8 kl.14-15
Der videresendes en mail fra Social og Sundhed om dialogmøde om budget 2017.
Referent Estrid Heldager

