Frivilligrådsmøde torsdag d. 21. marts 2019 kl. 16.15 i Frivillighuset.
Deltagere: Karen S, Karen F, Svend E, Susanne P, Ole L., Bodil, Helle, Estrid
Fra kommunen, Hasse J., Kirsten V, Anne H., Sigrid
Afbud: Wivie Schärfe, Erik W, Minna
Der er følgende dagsorden:
1. Møde med cheferne i Social og Sundhed og familieafdelingen – der drøftes følgende:
-

Drøftelse af frivillighed (balancen mellem de frivillige og de professionelle) samt forventningerne til
hinanden
o Udviklingsproces.
Der er i den tid frivilligrådet har eksisteret kommet en del flere frivillige i det område hvor
professionelle tidligere lavede arbejdet… fx retshjælp, krisecenter
Presser §18 - tildelingerne. skal der gives lønkroner til frivillige?
Skal der gives store beløb til enkelte store foreninger eller små beløb til mange små foreninger
o Formulere målgruppen… hvordan man bruger ordene… bestemmer hvem der vil komme til
arrangementer.
Fx: jul for ensomme …så kommer få… fællesskabsjul…så kommer mange
o Kan vi for små beløb give livskvalitet for mange.
o Kommunen er blevet mere risikovillig til at støtte projekter der ikke er så stramt organiseret som
man forlangte før.
o Der er ikke så meget frygt fra de ansatte overfor om frivillige kommer og tager deres arbejde
som der var tidligere… mener chefniveauet... frygten er der stadig lidt på gulvet
o Der er meget bredde på frivilligområdet. … lige fra folk der bruger deres profession i deres
frivillige arbejde til frivillige der laver frivilligt arbejde fordi det giver dem et socialt livsindhold.
o Samskabelse. Det er mere normalt nu end før, at kommunen straks spørger ind til hvordan man
kan bruge de frivillige.
o Journalister der hører om projekter vil have en grydeklar historie.
o Synlighed, forståelse af frivillighed… frivillige og ansatte på kursus sammen for at lære om
hinanden… hvad grupperne laver hver især og hvor frivillige kan aflaste uden at de ansatte skal
frygte af frivillige overtager deres job.
o Netværksgrupper… frivilligrådet / Kontakt Mellem Mennesker afholder netværksgrupper for de
5 grupper der er repræsenteret i frivilligrådet. Hvor frivillige foreninger og kommunalt ansatte
kan vende forskellige problemstillinger og samarbejde
o Paradigmeskifte, vilje til at samarbejde

-

Fælles kursusdage frivillige og kommunalt ansatte for at øge kendskabet til hinanden
Diskuteret … se ovenfor

-

Evaluering af synlighedsdagen i Borgerforeningen d. 14.3.2019
o Der var i år flere foreninger, men ikke så mange medarbejdere som der tidligere har været.
o Foreningerne netværkede en del.
o Forslag om afsat tid til at netværke.
o Forslag om at der skal være åbent hus for borgerne også….
Men der er jo også frivillighedsdagen som er for borgerne..
o Vi er vokset ud af guldsalen.
o Fortsat kun hvert 2. år

-

Handleplan Frivilligpolitik – nedsættelse af arbejdsgruppe.
o Politikerne har sagt ja til at lave en ny handleplan og når de når dertil, vil de frivillige blive
kontaktet.

-

Frivillighuset – drøftelse – fortsat leje af Havnegade 3 – kontakt til udlejer sammen med en
repræsentant fra Social og Sundhed.
o Bliver et punkt på et kommende møde i sos-udvalget.

-

Fastsættelse af dato for Frivilligrådets dialogmøde med Social - og Sundhedsudvalget i 2019
o I forbindelse med sos-udvalgets septembermøde… 3.9.19 og sos-udvalget afholder deres møde i
frivillighuset. FVR lave punkter til dagsorden til mødet imellem sos & fvr

-

Orientering om forslag til vedtægtsændringer for Frivilligrådet
o Enkelte ændringer trukket frem og begrundet, de fleste er bare formuleringsændringer.

2. Årsmøde
- Susanne udsender det mest opdaterede vedtægter/vedtægtsændringer ud til foreningerne
- Karen S har fundet en ny dirigent som erstatning for den person der har trukket sig.
- Husk at tilmelde jer til årsmødet… jer der ikke på dagens møde har givet Susanne besked om at I
kommer.
3. Nyt fra Kontakt Mellem Mennesker v. Susanne Paaske
- KMM er i gang med at hente kursuser hjem.
- Susanne fortalte om hvad efteråret vil bringe. Bl.a. et for frivillige sammen med ansatte
- Planlægning af frivillig dagen
- Har fået et ”kvalitetsstempel” en EU-godkendelse” , et ”EU-CVR nr” og kan nu søge på europaplan og
udveksle frivillige fra andre lande som vil prøve at være volontør i DK og lære om frivillighed i DK….
KMM har ansøgt, foreløbig et forsøg på 2 år.
- Nye foreninger…. Ventilen og krisecenter
4. Nyt fra brobygger Bodil Kristensen
- Har været på en konference. Hørt et oplæg fra en socialchef fra Kolding… er frivilligheden løbet løbsk…
konklusionen var at det skulle den være… der skal ikke være stive rammer om frivilligheden.
Kommunerne skal stille rammerne til rådighed. Kommunerne skal ikke tøjle de frivillige… også selvom
en enkelt træder ved siden af den afsatte linje, så skal de øvrige ikke straffes.
- Forslag om at han skal komme til Svendborg og lave oplæg.
5. Eventuelt – Svend Erik Hansen har på min foranledning deltaget i det nationale Frivilligråds årsmøde i
København.
- Pulje projekter… det midlertidige…. kontra at have rammer der vedligeholder det frivillige arbejde.
Kendte rammer.
- Satspuljer
ingen ved noget før efter et valg.
- Indtænke det frivillige arbejde i socialpolitikken.
- Ønske om større sikkerhed for en stabil økonomi i frivillige organisationer.
- Husk KMM’s jubilæums arr. i Skallen lørdag den 30.3.2019 kl. 13-17
Referent Estrid Heldager

