Frivilligrådsmøde 10.10. 2018 kl. 16.15
Deltagere: Svend Erik, Susanne, Wivie, Karen F, Karen S, Bodil, Minna, Lykke, Ole, Estrid, Annelise
Afbud: Helle, Erik, Viola
1. Evt. kommentarer til referat fra Frivilligrådets møde d. 29. august 2018.
Ingen kommentarer.
2. Siden sidst:
-§ 18 ansøgning vedr. Frivillighusets husleje
Vi har i alle årene fået det samme, men har i år gjort opmærksom på frivillighusets husleje er steget
(4 % huslejestigning årligt siden 2012) og derfor ansøges om et større beløb.
- Dagsorden vedr. møde med Anne Højmark og chefer i Social og Sundhed - tilsendt Anne Højmark
Karen sender en mail til sundhedschef Anne Højmark og spørger om der ikke er flere der vil deltage,
på nuværende tidspunkt er der kun 2 der vil komme.
Vi skal huske at en af emnerne på mødet med bl.a. Anne Højmark skal være Den social vejviser …
trykt… digitalt… søgemaskine… hvad ønsker medarbejderne på kommunen ….samt økonomi for
den løsning
Frivillighusets økonomi (husleje etc.) skal også være et emne vi skal huske at få nævnt til mødet med
cheferne.
- Efterårshilsen fra Frivilligrådet til foreningerne
Karen S har sendt en efterårshilsen til foreningerne om hvad nyt der har været siden sidste udsendte
orientering
3. Nyt fra Bodil Kristensen (brobygger)
- Kommunale puljer
Der er rundsendt en mail til frivilligrådets medlemmer fra Bodil med teksten fra det oplæg hun
tidligere har holdt for foreningerne om hvad puljerne er og hvad de dækker.
- Opfølgning netværksmøde vedr. integration – ændret dato til d. 8.11.2018
er klokken 15.30-18.00
- Der er fastsat dato for nytårskur til d. 21. januar kl. 17.30
Flyttet til Cafe Aroma i forhold til første udmelding. Rundsnak om at det er for småt i forhold til det
antal der vil komme… sidste gang måtte folk afvises og der var ikke plads til at netværke.
I den ideelle verden skulle der være plads til alle frivillige, ikke kun 1-2 udvalgte fra hver forening.
- Ny leder i stedet for Finn Boye er Hasse Jacobsen
- Forskellige projekter på ældreområdet – frivillige… borgermøde 25.10
§18 - ansøgninger - nogenlunde det sædvanlige antal, enkelte nye
4. Budget 2019 – nye besparelsesforhandlinger i de stående udvalg – dvs. også i Social- og
Sundhedsudvalget – der kan måske blive behov for at udfærdige høringssvar vedr. eventuelle
besparelser på frivilligområdet.
Svendborg skal spare 20 millioner ekstra. Sparekataloget inden for social og sundhed består af de
besparelser der blev valgt fra v. besparelsesforhandlingerne i foråret… omtales som ”rest
finansierings katalog”.
Tidligere havde vi (frivillighuset og frivilligrådet), en kontaktchef fra socialområdet - Frivilligområdets
bevilliger fyldte lidt i det store budget indenfor socialområdet, nu har vi en kontaktchef fra
sundhedsområdet og det er et lille budget og vi fylder derfor mere i det store billede.
VI frygter besparelser vil ramme frivilligområdet ved denne besparelsesrunde.

5. Nyt fra Susanne Paaske, Kontakt Mellem Mennesker
-Foreningsmarked
Blev afholdt sammen med city slow, større telt, tale af borgmesteren.
Den time foreningsmarkedet blev forlænget med var overflødig… byens borger var gået hjem.
Bruge ideer fra andre byers frivillig fredag, fx mode show fra genbrugsbutikkerne
- Politiker i praktik
Foregik i ugen op til frivilligmarkedet. 19 praktiksteder, 14 praktikanter(politikere), god
presseomtale, gode tilbagemeldinger.
KMM har overvejet at der fremover både skal inviteres politiker og embedsmænd til at komme i
praktik.
- Social vejviser
Der arbejdes stadig med opdatering. Opdragelse af foreningerne, de skal selv huske at melde ind om
ændring af oplysninger.
Ønske om at foreningsvejviseren er i trykt form. Det tages op på et senere tidspunkt… fx januar,
om det kan laves i praksis og økonomi…. Hvad gør andre …. Hvordan finansierer de det??
Tages op på mødet med SOS-cheferne
6. Frivilligrådets vedtægter:
En modernisering er der nok behov for.
Vi gennemgår kort vision, vedtægter og forretningsorden m.m. med henblik på at scanne åbenlyse behov
fr ændringer.
Dernæst foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til justering / ændring af
vision, vedtægter m.m.
Arbejdsgruppe ser på vision, vedtægter og forretningsordenen … inden februar mødet, så evt. ændringer
kan besluttes på årsmødet.
Arbejdsgruppe: Karen S, Ole, Svend Erik, Susanne P
7. Frivilligrådets årsmøde i 2019 – hvor skal det holdes – tema for årsmødet.
Bodil undersøger lokaler
Se på hvad temaet er for december konferencen
Plan A: Sara Smed fattiggård/forsorgsmuseumsinspektør om sammenhængen mellem frivilligt
socialt arbejde og historien…. Fortid -nutid
Plan B: Fællesskaber og nærdemokrati… Knud Årup. Forstander på Ryslinge højskole
Plan C: Tyge Mortensen, tidligere forstander på Ryslinge Højskole
Plan D: Strynø borgerforening
Ole, Wivie og Karen S genopstiller ikke.

8. Eventuelt:

-

Næste møde d. 21.november – møde m. sundhedschef Anne Højmark m.fl. – derefter
julefrokost – Ole Lennart, Erik, Viola og Karen F sørger for julefrokost.
Finde dato til synlighedsarr.
Hvis nogle har udlæg, skal det være indsendt til Wivie snarest…. Inden 24.12
Næste brugerrådsmøde kommer emnet ”Brug af lokaler” på som emne.
Referent Estrid Heldager

