Mødereferat Frivilligrådet d. 18/5-2017.
Referent Sandra Poulsen

Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation af Frivilligrådets medlemmer samt brobygger Bodil
Langager Kristensen
2. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup – budget 2018 – Vil der komme besparelser på
Frivilligområdet?
a. Indtil videre ser det ikke ud til at der vil komme nogle besparelser, men der er
ikke sikkerhed for at det bliver ved at forholde sig sådan.
3. Valg af næstformand
a. Nuværende Ole Lennart er genvalgt
4. Valg af kasserer
a. Nuværende Wivie Schäfe er genvalgt
5. Valg af sekretær
a. Nuværende Estrid Heldager er genvalgt.
6. Drøftelse af brobyggers arbejdsopgaver
a. Formidling af de frivillige instansers aktivitet til kommunen, da der fra
kommunes side mangler viden på området.
b. At være med til at skabe synlighed på de frivillige foreninger og de tilbud de
udbyder. Bl.a. med et mål om at koble ressourcer og idéer.
c. Fokusområder
i. Inddragelse af unge
ii. Asyl og integration
d. Derudover ønsker Bodil at promovere at frivillighed helst ikke skal blive for
professionelt og at man skal holde fast i det som frivillighed kan.
e. Bodil deltager fremover på vores møder og får et fast punkt på vores
dagsorden.
f. Kommentarer

i. Anne Højmark, Susanne Påske og Bodil kommer til at afholde
månedlige møder, hvor de bl.a. Kommer til at udarbejde et årshjul for
at kunne finde fælles fodfæste.
ii. Ole Lennart oplyser om at Svendborg er med i landsdækkende projekt
om nye frivillige fælleskaber. Der afholdes en konference i Odense d.
6/9-2017. Bodil er informeret herom og hun deltager selv på
konferencen.
7. Drøftelse af temamøde med foreninger indenfor børne, familie og unge området –
Bodil kunne evt. Være det koordinerende led i forbindelse med indkaldelse af
relevante foreninger. Temamødet kunne evt. holdes ultimo august evt. I
forlængelse af frivilligrådsmødet i August 2017.
a. Bodil ønsker at der bliver god tid til at de frivillige foreninger kan fortælle om
hvordan de er organiseret, hvilke tilbud de udbyder og hvilke udfordringer de
oplever.
b. Susanne ønsker at der også blev skabt grobund for et samarbejde ml.
Socialrådgivere/fremskudte sagsbehandlere og frivillige tilbud.
c. Vi skal have respekt for at foreningerne er selvstændige og det er også okay
at de siger fra.
d. Rammerne for det kommende møde
i. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Susanne, Bodil, Erik og
Helle.
ii. Der skal forgå en præsentation af begge instanser på samme dag
iii. Mødet ønskes afholdt sidst i august el. først i september. Mødet skal
være efter arbejdstid og ikke i forlængelse af frivilligrådsmøde
iv. Frivilligcenteret har købt en andel i Kultutten, her kunne mødet evt
afholdes?
v. Karen sender en kontaktliste til os alle.
8. Nye mødedatoer i frivilligrådet 2. Halvår 2017.
a. 30/8-2017 – Wivie sørger for forplejning
b. 20/9-2017 –Inge Ahl

c. 29/11-2017 (julefrokost ca. kl. 17:30) Ole Lennart m.fl. kunne sørge for
forplejning.
9. Eventuelt
a. Kvinderne tilstede opfordres til at tage på ”trussetur” d. 31/5. Konceptet går
ud på at man mødes til en fælles gåtur på enten 4 el. 8 km. Man kan vælge at
donere en 20’er som går til indkøb af trusser til de 110 piger der deltager på
Røde Kors’ pigecamp i Malawi til august. Turen er arrangeret af Qnetværket.
b. Brainstorm over placering af boder til foreningsmarkedet d. 30/9
i. En cirkel med stande, så det kommer til at ligne et ”minimarked”
ii. Krøyers have kunne være en mulighed, med risiko for at det virker lidt
isoleret.
iii. Der ønskes Café stemning.
Referent Sandra Poulsen, Ungdommens Røde Kors

