Frivilligrådsmøde den torsdag d. 28. februar 2019 kl. 16.15 i Frivillighuset.
Deltagere: Lykke, Anne-Lise, Karen S., Wivie, Svend Erik, Estrid, Karen F. Ole, Susanne P, Bodil
Afbud: Minna, Erik Witten.
Øvrige der ikke var der har vi ikke hørt fra.
1. Eventuelle kommentarer til referat af Frivilligrådets møde d. 23.1.2019
Godkendt
2. Synlighedsarrangementet d. 14. marts i Borgerforeningen:
Skal der udpeges en ansvarlig for grupperne af foreninger?
Skal der udarbejdes velkomstmateriale til kommunale medarbejdere vedr. synlighedsdagen?
Bodil orienterer,
Vi samler foreningerne i grupper. En fra frivilligrådet på hver gruppe
● Kirkelige og sociale foreninger: Karen S
● Børn, unge og familier: Lykke
● Handicappe og patientforeninger: Karen F
● Ældre: Anne-Lise
● Integration: Svend-Erik
● Misbruge og øvrige fordeles på de øvrige
Bodil og 2*Karen med i borgerforeningen og snakker opstilling af borde etc.
Opslag/plakat/velkomstark med hvilke foreninger der er tilstede og hvilke grupper de er placeret i.
Velkomst kl. 10
Navneskilte til de personer der deltager fra foreningerne fx malertape/mærkater
3. Frivilligrådets årsmøde d. 24 april 2019 på Impuls kl. 16.00, Skovbrynet 1 c, Svendborg:
Næstformand i Social og Sundhedsudvalget Anne Katrine Olsen vil gerne komme med oplæg til årsmødet
om bl.a. en ung politikers opfattelse af frivillighed - herunder hvordan frivillige foreninger med
held kunne rekruttere unge som frivillige.
Efter flere forgæves forsøg er det lykkes at finde en dirigent til årsmødet – nemlig Bo Madsen, som er
medlem af Kontakt Mellem Menneskers bestyrelse.
Hvem er på valg – hvem ønsker genvalg til Frivilligrådet?
Karen og Bodil har været ude hos Impuls og aftale hvordan dagen skal foregå og hvad Impuls tager ansvar
for af det praktiske.
Kaffe kl. 16, oplæg fra Tine Lund, deler deltagerne i 2 hold og rundvisning
Oplæg fra Anne Katrine Olsen
Oplæg fra sind ungdom
I den formelle del af dagen… efter formandens beretning…. foreslås det at Bodil giver en lille status.
På valg er:
● Formand:
Karen S – ønsker ikke genvalg
● Kirkelige og :Sociale
Wivie – ønsker ikke genvalg
● Ældre:
Minna – villig til genvalg
● Børn, unge og familer: Helle - ????

● Handicap og patient: Estrid – villig til genvalg
● Misbrug og øvrige:
Ole – ønsker ikke genvalg
● Suppleant:
Svend-Erik – villig til genvalg
Hvis de foreslåede vedtægtsændringer vedtages - skal der oprettes en gruppe vedr. integration. og der skal
således vælges en person for 2 år og en for 1 år til integrationsgruppen
4. Frivilligrådets vedtægter:
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til nye vedtægter – forslaget gennemgås.
(Der er vedlagt forslag til nye vedtægter fra arbejdsgruppen)
Hvis der ikke er 2/3 dels flertal så går det tilbage til frivilligrådet… alt eller intet/ ingen ændring i 2019
Er der sproglige ændringsforslag rettes de ikke på dagen, men tilpasses af det nye frivilligråd og det
nye forslag kan så først vedtages i 2020… vi retter ikke til på dagen.
Kort forklaring: lidt sproglige finesser /formaliteter og det konkrete… at der vælges en sekretær ved
konstitueringen og der laves en ny gruppe for de foreninger der arbejder med integration.
5. Udarbejde spørgsmål / temaer som vi ønsker drøftet med afdelingscheferne fra Social og
Sundhed, der deltager i Frivilligrådets møde d. 21. marts 2019.
● Frivillighed (balancen mellem de frivillige og de professionelle).
● Evaluering af synligheds arr.
● Handleplan – frivillighedspolitik… arbejdsgruppe??
● Vedtægtsændringer.
● Frivillighed på chefniveau… hvordan tænker de forskellige afdelinger. Fordele/udfordringer
6. Nyt fra Bodil (brobygger) – herunder dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget og
netværksmøder med nye grupper af frivillige sociale foreninger.
Plan 4.6 budgetmøde… dato endnu ikke 100% fastlagt
Forslag… et møde efter budgetvedtagelsen.
Orientering om workshop på tirsdag d. 5.3.2019
Netværk: forslag om at patientforeninger er næste gruppe der inviteres til dialogmøde.
7. Nyt fra Susanne Paaske (Kontakt Mellem Mennesker)
Har haft en spørgerunde hos foreninger hvad frivilligcenteret kan hjælpe dem med.
● fundraising
● Kursuser som foreningerne kan tilmelde sig til.
● Synlighed - fortæller om byens foreninger på forskellige arr.
Øvrigt nyt
●
●
●
●
●

30-års jubilæum 30.3.2019
Lokal afd. af Amnesti kommer til Svendborg
Lokal afd. af Ventilen kommer til Svendborg
Krisecenter vil starte med at komme en dag/uge i frivilligcenteret
KMM har ansøgt om at få nogle frivillige / europæiske volantøre der skal hjælpe i huset og
evt. i foreningerne

8. Eventuelt – næste møde i Frivilligrådet torsdag d. 21. marts 2019 – det er aftalt at
afdelingscheferne fra Social og Sundhed samt fra Familieafdelingen deltager.

Referent Estrid Heldager

