Mødereferat
Møde i Svendborg Frivilligråd
d. 12.10.11 kl. 16.30 – 19.00
Socialafdelingen, Svinget 14, Svendborg
Mødedeltagere
Afbud
Fraværende
Referent
1. Godkendelse af
referat fra 13.09.11

Karen Strandhave, Rikke Fredeløkke, Estrid Heldager, Birgit
Jørgensen, Lise Vej, Ole Lennart Hansen, Karen Finsen
Samarbejdskontakt: Susanne Aasholm
Supp. Jan Hansen
Wivie Schärfe, Frivilligrådets kontaktperson: Ellen
Christensen
Helene Ramsdahl Christensen, supp. Nina Glan
Lise Vej
1. Godkendt med rettelse af punkt 6 - Lions kunstudstilling
på Simac er d. 22.- 23. okt. 2011
Drøftelse om tidspunkt for godkendelse af referater.
Tages på dagsordenen ved næste møde, evt. med tilretning
i forhold til Forretningsordenen.

2. Godkendelse af
dagsorden

2. Dagsorden godkendt.

3.Frivillig Fredag
evaluering

3. Fin deltagelse af 22 foreninger. Vejret var perfekt, god
stemning. Ungdommens Røde Kors bidrog med
inspirerende indlæg om motivation for at få unge inspireret
til frivillige opgaver.
Tidspunktet for præsentation af Frivilligdag var ikke
optimalt, for få kom forbi.
Konklusion: Optimering ved Frivilligdag 2012 –
afholdes sidste lørdag i sep. kl. 09 – 13 på Torvet.
Gerne med konkurrencer og musikunderholdning.

4. Frivillighus Hvad gør
vi nu?
(Karen Strandhave og
Susanne Aasholm ort.)

4. KS orient.
Budgetforliget er indgået. Af de 400.000kr. der af § 18midlerne blev besparet sidste år, bliver de 300.000 nu
tilbageført for årene 2012 til 2015.
Der var ingen bemærkninger ang. Frivillighus.
Socialudvalget uddeler frivilligmidler - § 18 – ved næste
møde.
Frivilligrådet drøftede herefter forslag til opsætning af
økonomi for et Frivillighus.
- Økonomi til husleje og til drift
- Mulig ørermærkning af § 18 midler – ”Fællesskabstanken”
- Store foreninger kunne ”flytte” husleje. Små foreninger
vil ikke kunne bidrage økonomisk.
Konklusion til drøftelse ved næste møde med
Socialafdelingen:.
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1. Kommunen tilbyder egnede lokaler (husleje), øvrig drift
betales af Frivillighuset. ( § 18- midler max. 150.000)
2. Frivilligrådet finder selv egnede lokaler – husleje og drift.
( § 18- midler max. 200.000)
3. Kombinationsmodel: Husleje/drift fra større foreninger
indgår.
5. Forberedelse af
mødet med
Socialafdelingen

6. Paragraf § 18 midler
7. Evt.

Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til fondansøgning
af økonomisk støtte.
Enighed om vigtigheden af fastholdelse af et Frivillighus
med en realistisk volumen.
Mødet afholdes 24.10.11 med deltagelse af Karen, Birgit,
Rikke, Susanne og Jan.
Emner:
- § 18- midler: Frivillighus og fokus på at tilgodese små
foreninger i ydreområder.
- Drøftelse af etablering af Frivillighus.
- Forslag til et fælles debatmøde over emnet: ”Grænser
mellem den frivillige og den offentlige indsats”.
Intern og ekstern underviser.
6. – behandlet under punkt 4. og 5.
7. Næste møde er d. 23.11.12 (julefrokost)
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