Referat fra møde i Frivilligrådet

onsdag d. 31.10.2012 kl. 16.45 i Frivillighuset i Havnegade, Svendborg.

Deltagere: Karen Finsen, Inge Lise Bosted Madsen, Birgit Jørgensen, Karen Strandhave, Jan Hansen, Estrid
Heldager, Niels Sieck, Ole Lennart, Poul Arne Elnegaard, Ellen C., Wivie Schärfe, Susanne Aasholm og
Rikke F.
Der er følgende dagsorden:
1. Bemærkninger til referat fra sidste møde i Frivilligrådet d. 25.9.2012 .
godkendt
2. Nyt fra Ellen Christensen, Social og Sundhed.

Husk orienteringsmøde om budget 2014 på Bryghuset
d. 3.12.2012 kl. 15.30 – 16.30.
Det er et møde på linje med det årlige juni – budgetmødet. Budget 2014 skal være klart til marts
2013.
Der forventes at der skal spares 9 mill. på socialområdet.
§ 18 midlerne skal fordeles på mandag,
Der er 1.5 mill til fordeling ud over de faste udgifter på 550.000 kr..
Der er 44 ansøgere til årets pulje.
3. Orientering fra sparringsmøde m. Ellen Christensen og Finn Boye d. 11.10.2012.
Karen S. fortæller om mødet. Der havde været diskussion om Frivillighusets igangsættelse, rengøring,
flexjob, men der mangler penge, så indtil videre må huset klare sig på frivillig basis.
Der fortsættes med sparringsmøder efter behov.
4. Nyt fra Frivillighusets midlertidige styregruppe:
a. Fordeling af lokaler i Frivillighuset.
Blev fordelt i sidste uge, og der er allerede god mødeaktivitet.
DH fik 2 lokaler. Et til kontor samt et til møder. Mødelokalet er til fælles bedste, hvis det ikke er
optaget af de tilknyttede foreninger.
Natteravnene har fået et lokale sammen med ASF.
Resten af lokalerne er til fordeling efter behov og ønske
Et bookingsystem ønskes, men bliver indtil videre ført med blæk og pen.
Jan Hansen er frivillig pedel, derfor er Natteravnenes lokale også pedel-kontor.
b. Ordensregelgruppen holder møde d. 14.11.2012 kl. 16.30
Jan Hansen, Karen Strandhave, Wiwie Schärfe, Erik Ejlersen, Susanne Aasholm, Lonnie Braagaard
er i denne gruppe.
c. Valg til Frivillighusets Brugerråd torsdag d. 29.11.2012 kl. 19.00
brugerrådets sammensætning: formanden for Frivilligråd, formand for Kontakt mellem Mennesker,
daglig leder i KMM samt 4 brugere af huset
Kontakt Mellem Mennesker udsender invitation til brugerne
Forslaget som Karen strandhave fremlagde på mødet i august fremlægges ligeledes
Formelt træder den nye Brugergruppe sammen i januar, men Styregruppens møder efter valget i
december deltager de ligeledes i.
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d. Henvendelse fra Sponsorgruppen til styregruppen – herunder nyt fra sponso rgruppen.
Ole Lennart fortæller om mulighed for møbler til kontorfaciliteter samt mødelokaler.
Der er allerede ”øremærket” møbler, men der er flere ønsker, som der lige skal tales om.
Der er kontakter til mange andre, der måske - måske ikke kan hjælpe
Der er kun få penge tilbage til anskaffelser i år.
Der er kommet 50 stabelstole fra Seniorværkstedet.

Poul Arne E. fortæller om ”bytte-købmand” princippet , som man har aftalt med visse
loppemarkeder
Niels Sieck fortæller om ansøgning til Nykredit. Her er det primært skabe, der søges til i
første omgang
Der mangler tilbagemelding på brev til Styregruppen.
Der forventes, at det nye Bruger-råd skal ind over beslutningen.
(Jeg håber, at Karen kan sende brevet fra sponsorgruppen ud sammen med referatet?)
Der blev tilbudt porcelæn mm til 40 personer på et forenings- møde i aftes. Det afhentes efter
nærmere aftale
Der foreslås, at der skal holdes åbent hus, når vi er mere på plads.
Susanne efterlyser en plan for, hvordan vi kommer videre, kommer på plads, og hvem, der vil byde
ind med sin hjælp.
Susanne skal forsøge at huske, at hun stadig er daglig leder for underetagen. Det er Frivilligrådets
ansvar at sørge for, at resten af huset kommer til at fungere. De frivillige foreninger skal hjælpe
hinanden med at få tingene til at fungere.
Karen F. spørger om der kan sættes en bevæge-sensor på yder lampen.
Boris Hemmingsen fra Høreforeningen vil forsøge at få hovedforeningen til at hjælpe med
anskaffelse af en teleslynge.

5. Frivilligrådets budget for 2013 v. Wivie Schärfe
Wivie delte budgettet rundt. Der er en fast ramme. Kommunen plejer at tilbageholde et beløb til
Web redaktion og bespisning. Bespisningen foregår ikke i kommunalt regi mere, derfor skal
det beløb, der plejer at blive modregnet udbetales til rådet, så vi får flere penge at gøre med.
Budget er opsat som foregående år.
Indestående dags dato: 52.646 kr. skylder KMM nogle beløb. Resterende beløb omkring 48.000
kr. i runde tal.
Kommunale års-beløb plejer at komme i januar.

6. Mulighed for tilskud fra Frivilligrådet til Frivillighuset.
25.000 kr. er max ramme
Ønskeseddel:
Konferenceborde
Opvaskemaskine på 1. og 2. sal.
Husk elektriker-regning!
Der spørges ind til evt. forbrugsgoder på de etablerede loppemarkeder.
Ligeledes måske overskudslagre af diverse brugbart.

7. Revision af Frivilligrådets vedtægter.
Hvem kan vælges til Frivilligrådet?
Sidste år, var der tvivl om, hvem der var valgbar, derfor skal vedtægterne gennemgås. Det gør
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Wivie, Karen, Niels og Susanne på et møde, der forventes afholdt i februar.

8. Forslag til kommende møder i Frivilligrådet:
- Mandag d. 7.1.2013 kl. 17:00
- Tirsdag d. 12.2.2013 kl. 17:00
- Onsdag d. 13.3.2012 kl. 17:00
- Onsdag d. 17.4.2013 kl. 16.30 – Frivilligrådets årsmøde.
Her diskuteres emner til foredragsholder/debatoplægger.
- Onsdag d. 15.5.2013 kl. 17:00
9. Eventuel deltagelse i decemberkonferencen d. 6.12.2013
i Odense Congress Center vedr. ”Levende foreningsliv – behov for forandring”
Rikke F. deltager fra Frivilligrådet
Susanne Aasholm deltager fra KMM

10. Eventuelt – sidste mulighed for tilmelding til julefrokosten
d. 20.11.2012 kl. 17:30 i Kulturcafeen
i Borgerforeningen.
Følgende er tilmeldt:
Jan Hansen, Karen Finsen, Poul-Arne Elnegaard, Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Ingelise
Bosted Madsen, Estrid Heldager, Erik Ejlersen, Birgit Jørgensen samt Rikke
Afbud: Wivie Schärfe
Hvis du IKKE er tilmeldt, så ring venligst til mig.
Jeg afgiver endelig bestilling i løbet af den næste uge.
Karen Strandhave ønskede dem, der ikke deltager den 20.11. en RIGTIG GOD JUL samt et
GODT NYTÅR. Det er hermed videre bragt.
Referent: Rikke Fredeløkke
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