Frivilligrådsmøde 21.11.2018 kl 16.15 i Frivillighuset.
Fremmødt: Lykke, Minna, Karen S, Karen F, Svend Erik, Ole, Wivie, Anne Lise, Estrid, Bodil
Anne Højmark, Kirsten Vie, Hasse Jacobsen
Afbud: Viola, Susanne P, Helle, Erik W

1. Drøftelse med Social og Sundheds chefer jf. vedlagte dagsorden
a) Ny handlingsplan for frivilligområde i 2019 -2020 (proces for udarbejdelse)
Frivilligrådet vil gerne være med i processen vedr. udarbejdelse af ny handleplan for frivilligområdet.
Anne Højmark forventer, at Social – og Sundhedsudvalget gerne vil modtage input. Gerne indenfor en
kort tidsperiode.
Karen Strandhave: Frivilligrådet vil gerne deltage i en arbejdsgruppe omkring handlingsplan for
frivilligområdet
Anne Højmark: Er der nogen ønsker om hvem der skal være med i arbejdsgruppen – dette meddeles
senere til Anne Højmark.
Ole Lennart: Frivillighusets fremtid/ lejekontrakt. De nye ældre kunne have interesse for at blive frivilligeWiwie Schärfe: rekruttering og fastholdelse af frivillige
Anne Højmark tager med tilbage at der foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. den nye
handlingsplan
b) Det kommunale samarbejde med frivilligområdet – specielt på medarbejderniveau –
forventningsafstemning i forhold til den frivillige / den frivillige indsats
Udfordringen med at samarbejdet fungerer på alle niveauer.
Nogle medarbejdere giver op hvis den frivillige de får fat på ikke er den rette.
Kirsten Vie: Samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere er en proces der tager tid.
Ole Lennart: Folk flytter, ideer skal leve videre selvom dem der arbejdede med dem flytter
Anne Højmark: Nye tilbud opstår. Nogle er i foreninger andre er mere som netværk.
Frivillgrådet vil gerne inddrages vedr. brug af frivillige i forbindelse med DGI-landsstævnet 2021
Frivilligrådet ønsker at chefernes velvillighed og åbenhed overfor frivillighed også sivede ned til
medarbejderne.
KS: de fælles kursusdage i projektet med værdifulde resurser har rykket og fungeret godt i det
efterfølgende samarbejde mellem medarbejderne og de frivillige
c)

Forsikring af frivillige
Kirsten Vie:Forsikringsspørgsmålet kommer til politisk drøftelse i januar… Bodil eller KV sender link til
dagsordenen således at FVR kan sende et høringssvar

d) Social vejviser – i trykt form / digital form – økonomi
KMM arbejder med den sociale vejviser… føler det er et godt redskab. Nogle ønsker en trykt version.
Der er en gruppe der ikke kan tilgå den digitale version.
Anne Højmark: større risiko for at kontakte en gammel kontaktperson hvis det er en papirversion.
Kirsten Vie: mellemløsning… en app
Hasse Jacobsen: at den digitale løsning kunne lave en pdf-fil der kan udprintets
e)

Drøftelse af § 18 puljer – Social og Sundhedsudvalgets kriterier
Frivilligrådet er tilfredse med den måde der har været uddelt midler på, Frivilligrådet er glade for at der
er givet § tilskud til mange små foreninger
Anne Højmark oplyser, at Social – og Sundhedsudvalget er meget engageret i § 18 uddelingen og Anne
Højmark vil viderebringe til Social – og Sundhedsudvalget, at Frivilligrådet er glade for at små nye
foreninger bliver husket.

Kirsten Vie: der har været forvirring ved at der har været 2 små ekstra puljer….
Positivt at de er lagt sammen, mindre bureaukrati
f)

Frivillighusets økonomi
Ny udlejer siden Frivillighuset blev lejet.
I starten af 19 tages det op vedr. økonomi – fremtidig leje af huset
Anne Højmark :Eventuel huslejestigninger kan kun finansieres via §18
Der er stor tilgang af foreninger at vi godt kunne bruge mere plads.
Elevatoren er gammel.

g)

Et ønske fra Frivilligrådet om møde med Social – og Sundhedsudvalget
Anne Højmark: det kommer på kommunens årshjul

h) Fremtidig dialog med Social – og Sundhed / Familieafdelingen
Vi genoptager dialogmøder med cheferne på de områder vi repræsenterer.
Gerne 2 årlige møder

2. Frivilligrådets budget 2019 v. Wivie Schärfe
Gennemgået, godkendt
3. Frivilligrådets årsmøde – evt. afholdelse af årsmøde på Impuls (tidligere Holbølsminde)
Oplægsholder til årsmødet 2019
Bodil køre forbi og kigger på tilgængeligheden, er den ok, så er den godkendt
Genbruge lidt fra dengang vi havde mødet på Grønnemoseværkstedet… rundvisning og brugere
der fortæller om stedet. Hvordan de bruger frivillige / gerne ville bruge frivillige.
24.4.19… start 16-16:30
Næstformand til sos udvalg (katrine olsen) inviteres til at holde oplæg.
4. Forslag til datoer for Frivilligrådets møder i vinteren / foråret 2019:
Onsdag d. 23.1.2019 kl. 16.15…
… den holder vi fast i
Derefter rundsendes der en ny liste for feb. og marts
Onsdag d. 27.2.2019 kl. 16.15..ændres
Onsdag d. 27.3.2019 kl. 16.15…
…ændres… cheferne fra Social og Sundhed inviteret med til dette møde
Onsdag d. 24.4.2019 - årsmøde…
… den dato holder vi fast i
Tirsdag d. 7.5.2019 – Konstituering af Frivilligrådet
5. Dato for synlighedsarrangement
Torsdag den 14.3.19… Bodil ser om borgerforeningen- guldsalen er ledig og booker hvis den er.
6. Eventuelt – husk netværksmøde vedr. Børn og Unge området d. 10. 1.2019 kl. 16.00 – 18.30 og
nytårskur d. 21.1.2019 kl. 17.30
Så mange som muligt fra Frivilligrådet deltager i netværksmødet vedr. Børn og Unge.
Husk næste møde i Frivilligrådet er onsdag d. 23. januar 2019 i Frivillighuset.
Referent Estrid Heldager

