Frivilligrådsmøde i Frivillighuset den 22.02.2017 kl. 14.00
Fremmødt: Dea, Ole, Inge, Susanne A, Karen F, Wivie, Alice, Lykke, Estrid, Karen B
Gæster fra kommunen: Socialchef Finn Boye, ældrechef Kirsten Vie , sundhedschef Anne Højmark ,

Jobcenterchef Hanne Michelsen, afdelingschef Janus Petersen.
Afbud: Karen S, Susanne P, Minna

1. Møde med lederne i Social og Sundhed kl. 14.00-15.00.
Velkomst og præsentation.
Følgende emner til gennemgang:
-

Handlepunkter i frivilligpolitikken – hvordan får vi dem udmøntet?
Kirsten V: Vi skal have løftet alle de steder vi kan. Have gavn af fælles viden. Bruge de
muligheder de politikken giver. Rekruttering.
Ole: Tanker om at få de unge rekrutteret.
Finn B: Brobyggeren er første punkt. Bruge brobyggeren et punkt af gangen. Bruge de 2 årlige
møder til evaluering.
Wivie: tematiserede møder.
Anne H: Samarbejde i gang med DGI og forventer at dette samarbejde vil kunne brede sig til det
sociale område også.
Finn B: Starte processen med at kontakte foreningerne og høre deres ønsker til samarbejde på
tværs, således, at det er klart når brobyggeren er ansat om 2-3 mdr.
Ole: Gøre landsstævnet som fælles tema ….også .for foreninger som ikke er gymnastik eller
sportsforeninger.

-

Evaluering af synlighedsarrangement
FVR: Godt arr., positiv oplevelse, anderledes gruppe end for 2 år siden, Ikke så mange…måske
fordi bordene stod anderledes at det føltes sådan.
Finn B: da de kommunale blev inviteret var der kun 6 foreninger tilmeldt…..at der kom en del
flere var positivt.
Susanne A: svært for frivillige foreninger at melde sig til så tidligt.
Finn B: de foreninger der ikke kan komme kunne have en video præsentation.
Ole: arr. der bør gentages, men udnytte de tekniske muligheder video etc. skubbe
invitationerne længere ned i systemet.
Give mulighed for at danne netværk.

-

Udmøntning af besparelser paragraf18 og generelt på området
Finn B: Vi kender ikke konsekvenserne endnu. Der blev sparet bredt ..alle fik mindre.
Wivie: SOS forvaltningen har en bredere viden om foreningerne end vi i FVR har.

-

Sundhedshus
Anne H: officiel åbning 22.3 kl.13:00 (FVR indbydes), tilbud til KOL, diabetes, kræft flytter
derned, patientforeningerne bliver tilknyttet således at der kan ske en løbende overgang
mellem kommunale tilbud til foreningernes tilbud. Samarbejde mellem frivillighus og
sundhedshus… sundhedshuset skal ikke være et nyt frivillighus. 3 etager. 1.25 etage er
kommunens.

-

Ansættelse af brobygger (bilag vedlagt stillingsopslag)
Dea: En ansøger via den interne opslag, fem via den eksterne opslag - frist endnu ikke udløbet.
Karen S og Susanne P deltager som repræsenter for Frivilligråd/hus når der afholdes
ansættelsessamtale.

2. Eventuelle bemærkninger til referatet den 11.01.2017.
intet
3. Jobcenterchef Hanne Michelsen samt afdelingschef Janus Petersen afdelingsleder i
Integrationsafdelingen (kommer kl. 15.15) vedr. Opfølgning på mødet den 24.08.2016.
Præsentation.
Ole: hvor langt er vi i processerne?
Hanne M: opsummering af hvad vi snakkede om sidst.
Janus P: om hvordan integrationsafdelingen fungere. 2 personer bolig/daginstitutioner, 5 personer
beskæftigelse.
Hanne M. Kultur: fx arabisk :alt er til forhandling… de tager ikke et nej for et nej.
Danmark: velfærdssystemet. Alle betaler skat, men alle får ikke det samme fra systemet.
Wivie: Gråzoner: hvor kommunen ikke kan række ud, men de frivillige kan række ind.
Snak ud fra en case Wivie havde med.
Hanne M: flygtningeområdet er spredt ud på mange afd. i kommunen.
Person fra Interkulturelt team var en mulig person at tage med til næste møde fvr/jobcenteret har
sammen
4. Nyt fra kontaktperson Dea Vittrup.
Dækket under punkt 1
5. Frivilligrådets årsmøde den 26.04.2017. Supplerende bemærkninger til referatet fra mødet den
11.01.2017.
Intet nyt at tilføre
6. Frivilligrådets fremtidige arbejde. Fortsat drøftelse af punkterne fra mødet den 11.01.2017.
Ole Lennart, næstformand, deltager i workshop om ”Den Blå Kant” - den 28-2-2017
Borgermøde 27.2 hvor alle kan deltage.
7. Eventuelt

