Frivilligrådsmøde 29.11.2017 kl. 15.30 i Frivillighuset
Fremmødt: Karen S, Karen F, Lykke, Dorte, Minna, Estrid, Ole, Bodil, Susanne, Wivie, Sandra, Tanja Fribo
Afbud: Alice, Erik, Dea, Helle

1. Orientering fra projektleder Tanja Fribo om ensomhedsprojektet for hjemmehjælpsmodtagere /
de frivilliges rolle.
Projektet løber fra April 17 til Maj 19. Samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunen. Ingen
løsning på forhånd, arbejder imod at finde en løsningsmodel sammen. Ensom hvis man har mangel
på mening i livet. Medarbejderne er første kontakt til den ensomme ældre… herefter kommer de
frivillige med andre resurser… både kompetencer og tid. Finde den rette løsning for borgeren.
Ingen lette løsninger. Lige nu er det kun hjemmeboende ældre der har mange timers hjemmehjælp
der er i fokus. Forskellige behov og ønsker. Ensomhed er et tema på samme måde som fx sårpleje…
arbejdsgruppen arbejder på at lave arbejdsgange. Undervisning om emnet starter i januar 18.
Der afholdes temadag for foreningerne den 10. jan. 2018 … der kommer invitation

2. Orientering fra brobygger Bodil Kristensen bl.a. vedr. § 18 bevillingerne.
Dea har i dag meldt afbud. Fremadrettet har Dea fået nye arbejdsområder og Bodil skal fremover
være kontaktperson. Dea vil dog deltage i Frivilligrådets møde i januar for at sige tak for godt
samarbejde.
Bodil om § 18: fokus i tildelingen i forhold tilfrivilligpolitikken, fokus på flygtninge og integration,
lokalt forankret, fokus på at pengene skal komme flest mulige til gavn. Indholdet i ansøgningen er
det vigtigste, formen er ikke så vigtig… Anne Højmark vender tilbage til foreningen hvis de mangler
svar.
Spørgsmål om §18 – uddelingerne skal have en anden form.
Forslag om at vi får besøg af Anne Højmark om en snak vedr. fremtiden med §18
Susanne Paaske spørger ind til straks bevillinger.
Bodil har lavet en liste over 2016-2017-2018 … lavet som overblik for Bodil selv. Den rundsendes
med referatet… Bodil kontrollerer tallene før vi får den at se.
Skemaerne fra dem der har søgt i år og til hvad, kan se på kommunens hjemmeside. Bodil sender
link.
Bodil og Susanne vil lave et velkomstbrev til nye foreninger.
Bodil siden sidst:
nytårskur
Ny kultur konsulent - vil afholde temadag
netværksmøder vedr. børn og unge – samt overvejelser om netværksmøder indenfor
integrationsområdet
Bostedet Ryttervej – kolonihave .. medarbejderfri zone… frivillige
værdig død…selvhjælpsgruppe
grøn tandfe
lgbt vil gerne etablere sig i svendborg
metodeopsamling fra Tanja Fribo’s ensomheds- projekt

brobygningsopgaver.
Næste målgruppe for netværksmøde er foreninger og kommunale medarbejder der arbejder med
flygtninge og integration

3. Evaluering af netværksmøde d. 4.10.2017 med børne- og unge området v. Bodil Kristensen og
Susanne Paaske.
Godt møde, mange deltagere… men stort forarbejde
Referatet fra dagen sendes med referatet
Små skridt, sået et frø… de kommunale skal lære at turde henvise til frivillige
Opfølgning om ½-1 år
Næste gruppe der skal inviteres til netværksmøde foreninger der arbejder med flygtninge og
integration

4. Budget for Frivilligrådet i 2018 v. Wivie.
Wivie fremlagde budgettet - det er sendt med indkaldelsen til dette møde.
Hvis der er nogle der har penge til gode fra frivilligrådet så skal bilag sendes til Wivie inden 15.12.17

5. Booking af Frivillighuset – Kompetence og ansvar mellem Frivilligråd, Kontakt Mellem Mennesker
og brugerråd i forhold til bookinger. Der foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor
problemstillinger om bookinger drøftes og efterfølgende godkendes i Frivilligrådet.
Vi siger ok, Ole Lennart foreslås som vort medlem i arbejdsgruppen.

6. Frivilligrådets tilskud til rengøring af Frivillighuset.
Forslag om at forøge tilskuddet fra 10000 kr. til 15000 kr.

7. Frivillighusets økonomi – forslag om at økonomien drøftes med sundhedschef Anne Højmark.
Susanne Paaske skriver en mail til Anne Højmark.

8. Frivilligrådets årsmøde 2018 – forslag om oplægsholdere / forslag om hvor årsmødet kunne holdes.
Karen S undersøger de muligheder vi har snakket os frem til:
Kirkens Korshær: varmestue, genbrugsforretning eller skallen

Oplægsholdere til Frivilligrådets årsmøde
Bodil (Professionalisering af frivillige - Oplæg hun skal holde på en konference kogt ned til et sprog
som menigmand forstår) og den nye socialudvalgsformand – Hanne Klit.

9. Forslag om mødedatoer for frivilligrådsmøder i vinteren 2018:

17.1.2018 kl. 15.15 – Inge Ahl sørger for forplejning
21.2.2018 kl. 15.15 – Minna sørger for forplejning
21.3.2018 kl. 15.15 – Lykke Pedersen sørger for forplejning
18.4.2018 kl. 16.00 – årsmøde i Frivilligrådet
23.5.2018 kl. 15.15 Konstituering af Frivilligrådet – Karen Strandhave sørger for forplejning.

10. Eventuelt:
Husk nytårskur d. 24.1.2018 for frivillige sociale foreninger på cafe Aroma kl. 17.00
Susanne Paaske: Principielt… hvad gør man når der bliver slået alarm i elevatoren ”uden grund”…
Det foreslåres at den gruppe der skal snakke om bookning tager problemstillingen med som et emne eller
tager det op med Anne Højmark om vi kan få en buffer, da hverken KMM, Frivilligrådet og sandsynligvis
heller ikke foreningerne kan betale de 6500 kr., det koster at tilkalde en tekniker.
Referent Estrid Heldager

