Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 23.11.11 kl. 16.30
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere

Afbud
Fraværende
Referent
Besigtigelse af Bygning A Havnegade 3 Svendborg

Karen Strandhave, Rikke Fredeløkke, Estrid Heldager, Birgit
Jørgensen, Ole Lennart Hansen, Karen Finsen, Helene Ramsdahl
Christensen, Lise Vej,
Samarbejdskontakt: Susanne Aasholm
Supp. Jan Hansen
Frivilligrådets kontaktperson: Ellen Christensen
Wivie Schärfe,
Lise Vej – Birgit Jørgensen
Alle var inviteret til besigtigelse af bygningen mhp. vurdering af
anvendelse til Frivillighus.
Fremvisning ved ejer.
Herefter ordinært frivilligrådsmøde efter dagsorden.

1. Godkendelse af referat
fra 12.10.11

1. Godkendt.

2. Godkendelse af
dagsorden

2. Dagsorden godkendt.

3. Frivillighus:
a. Det økonomiske rum for
Frivillighusets drift.

3. Karen orient.
a. Til et Frivillighus er permanent bevilliget 200.000 kr. af
§ 18 midlerne til etablering og drift. KMM reserverer 80.000 kr. af
det bevilligede tilskud på 350.000 kr. til at indgå som en del af
finansieringen af den fremtidige drift af et Frivillighus.
Yderligere drøftelse på kommende møde med Socialudvalget og
Frivilligrådet d. 07.12.11

b. Drøftelse af
mulighederne i Havnegade

c. Drøftelse af
proces/handleplan for
frivillighus.

b. Drøftelse af besigtigelsen af mulige lokaler til Frivillighus
På positivlisten: Det er billigt – fysisk råderum – centralt – gode
mødelokaler – cafe’ muligheder – plads til de frivillige foreninger
– alm. P.pladser – elevator.
På negativlisten mangler som: Handicap- P.pladser –
handicaptoilet – el.dører og betjeningspanel ved elevator m.m. –
dørtrinfjernelse – smalle døre.
Konklusion: Ovennævnte lokaler finder vi absolut brugbar, men
vi ønsker at afsøge flere muligheder både i kommunalt som
privat regi.
c. Frivilligrådet skal dække flest mulige interesser.
Socialafdelingen søger/finder muligheder i kommunalt regi og
KMM søger/finder muligheder i privat regi.
Frivilligrådet holder et stormøde med de frivillige foreninger når
vi har ”Huset” (en adresse).
Møde med Socialafdelingen d. 07.12.2011 kl. 16.30 hos KMM,
Toldbodvej 5. Følgende deltager: Karen, Jan, Rikke, Birgit,
Susanne, Erik (fm. for KMM)
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d. Forberedelse af møde
med socialafdelingen.

d. Vi har følgende spørgsmål til mødet med Socialafdelingen/+
evt. flere:
• Hvem skal stå som lejer i en lejekontrakt – Svendborg
kommune eller den praktiske bruger?
• Kan FR/KMM få hjælp fra kommunens juridiske
eksperter/og tekniske eksperter?
• Kan ubrugte midler (tkr. 280) bruges til etablering –
herunder tænkes også evt. fællesindkøb som computere,
kopimaskiner, lidt inventar m.m.?
• Kan vi søge midler i tilgængelighedspuljen (tkr.300)?
• Kan vi søge midler i den lille ubrugte § 18 midler?

4. § 18 midlerne har
Socialudvalget netop
uddelt – har i
kommentarer?

4. Frivilligrådet siger TAK til Ellen og Finn Boye for indsatsen –
der var en glæde over, at flere havde fået bevilget § 18 midler.
51 foreninger havde søgt, og 33 foreninger har fået midler
bevilget. Svendborg kommune har modtaget bloktilskud på
t.1.500 og bruger 120% af bloktilskuddet eller knap tkr. 2.100 til
§ 18 midler og dermed er kommunen endnu engang flot placeret
i en årlig kommuneundersøgelse.

5. Fastsættelse af
mødedatoer for 2012
Mit forslag kunne være:
Onsdag d. 11.01.12
Tirsdag d. 08.02.12
Onsdag d. 14.03.12
Tirsdag d. 17.04.12
(årsmåde)
Mandag d. 14.05.12
Har I nogle forslag til
oplægsholdere til
årsmødet?

5. Følgende mødedatoer i 1012:
Onsdag d. 18.01.2012

6. Evt.

6. Pga. kommunikationsbrist mellem Karen og Ellen er
”julefrokost” udsat til mødet d. 18.01.2012.

Onsdag d. 08.02.2012
Onsdag d. 07.03.2012
Tirsdag d. 17.04.2012 Årsmøde (Ellen reserverer Multihuset)
Mandag d. 21.05.2012
Oplægeholder til Årsmødet – Karen kontakter Lars Erik
Hornemann og Susanne leder efter en sprudlende leder af et
frivillighus.

Tak for et god møde – Glædelig Jul samt et Godt Nytår og på
gensyn i 2012
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