Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 16.05.11 kl. 18.30 - 16.30 – 21.00
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere

Afbud
Fraværende

Karen Strandhave, Wivie Schärfe, Rikke Fredeløkke, Estrid
Heldager, Birgit Jørgensen, Lise Vej, Ole Lennart Hansen,
Supp. Jan Hansen
Ad hoc person: Susanne Aasholm,

Referent

Helene Ramsdahl Christensen, Karen Finsen, supp. Nina
Glan, Frivilligrådets kontaktperson: Ellen Christensen
Lise Vej

1. Præsentation af
Frivilligrådet.

1.Formand Karen Strandhave bød velkommen – speciel
velkommen til de nye medlemmer i Frivilligrådet.

2. Konstituering af
Frivilligrådet med
hensyn til
næstformand, kasserer
og sekretær. Der skal
også udpeges 3
medlemmer af
Frivilligrådet som mødes
med socialafdelingen to
gange årligt.

2. Konstituering: Enighed om genvalg af:
Birgit Jørgensen
Næstformand
Wivie Schärfe
Kasserer
Lise Vej
Sekretær
Drøftelse og valg af medlemmer til møder med
socialudvalget: Enighed om:
Formand Karen Strandhave
Næstformand Birgit Jørgensen
Før hvert møde vælges to medlemmer ud fra aktuelt emne
i dagsorden.
I førstkommende møde om økonomi deltager Rikke
Fredeløkke og Jan Hansen.
Susanne Aasholm deltager for Frivilligcenteret
Karen Strandhave orienterede om mødeindhold/drøftelser
med socialafdelingen.

3.Siden sidst – herunder
Fyns Amts Avis’ omtale
af Frivilligrådet.

3. Drøftelse af avisomtale FAA d. 07.05.11 af ”Det frivillig
engagement”.
Enighed om en fortsat positiv kontakt til pressen – selvom
indhold tilpasses af pressen.

4. Frivilligdagen fredag
d. 30.09.2011

4. Arbejdsgr. ( Karen, Birgit, Susanne) uddelte/ fremlagde
forslag, som blev modtaget positivt.
Herefter livlig debat med godt input – fokus på afvikling af
Frivilligdagens aktiviteter til sidst på dagen.
Arbejdsgr. arbejder videre med finjustering, fremlægger
senere.
Karen orienterede om, at Frivilligrådet nu bliver repr. på
forsiden af kommunens hjemmeside.
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5.Forberedelse af møde
med
socialudvalgsformand
Lars Erik Hornemann
tirsdag d. 07.06.11 kl.
16.30

5. Livlig og konstruktiv drøftelse af emner til mødet.
Frivillighus – positiv holdning. Et fremsynet hus med
mulighed for udvidelse. Behov for dokumentation –
indsamles af Frivilligcenteret? Økonomi leje/eje?
Socialudvalgets videnssamling fra studiebesøg i Kolding?
Frivilligkoordinator – overvejelser/behov?
Evt. beskrivelse af arbejdsområde – ansættelsesform.
Nuværende funktion med lønnet leder i Frivilligcenteret.
Hvad er socialudvalgets vision/handling i forhold til
frivillighed som indsatsområde?
Udvikling af samarbejdet.
Konsekvens af kommunale besparelse – påvirkning af
frivillig arbejde?
Partnerskabsaftaler – bl.a i forhold til § 18 midler.

6. Frivilligrådets
kontaktperson Ellen
Christensen foreslår, at
vi kommer med emner/
laver et oplæg om
frivillighed – evt. om
Frivilligrådets 5 års
jub./Frivilligdagen.

6. Annoncering på kommunens hjemmeside/forside fra
Frivilligrådet. Drøftes.
Event – f.eks. Frivilligdagen
Emnet overvejes til drøftelse på næste møde.

7. Evt.
KS foreslår, at
mødedatoer i
Frivilligrådet for 2.
halvår fastsættes på
vores møde d. 07.06.11

7. Frivilligrådets møder afholdes fremover igen
kl. 16.30 – 19.00 – næste møde d. 07.06.11 hvor
mødedatoer for 2. halvår besluttes.
På næste møde vil Wivie Schärfe gennemgå Frivilligrådets
økonomi for medlemmerne. Status d.d. 44.000 kr.
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