Referat fra Årsmødet i Svendborg Frivilligråd, den 13. april 2011
Der var fremmødt 25 deltagere fra 11 foreninger.
Fra Frivilligrådet deltog Karen, Estrid, Birgit,
Afbud fra Wivie og Lise.
Karen bød velkommen og dernæst en præsentationsrunde.
Dagen startede med et oplæg fra Svendborgs borgmester Curt Sørensen, som talte om
”Frivillige i velfærden – set ud fra et kommunalt perspektiv”.
Han sagde bl.a.
-at vi skal huske at påskønne det store frivillige arbejde, som udføres
-at vi ville være fattige hvis ikke der var frivillige
-at de frivillige fylder meget
-at 1,35 millioner personer jævnligt udfører frivilligt arbejde svarende til 20-25% af
befolkningen
-at hvad værdien af frivilligt arbejde fylder på BNP - omsat til danske forhold svarer
det til 35-40 milliarder kr. eller til at bygge en Øresundsbro hvert år
-at selvom vi betalte 100% i skat ville alle problemer ikke være løst / f.eks.
ensomhed, sygdom, ulykkelighed m.m. der ikke er offentlige opgaver
-at Martin A. Hansen s ord: Ensomhed er bagsiden af det moderne menneskes frihed
-at vi lever i et andet samfund/et andet slægtsmønster end for 30 år siden med opløste
familier og derfor har vi brug for at lave fællesskaber med frivillige foreninger i
forskellige roller som
1.-entreprenører(samarbejdsaftaler)
2.-interesse (handicap- og sygdom)
3.-Lokalt - KMM som lægger spor ud til at formidle kontakter
4.-ældre –

-at han havde et ønske om et praktikforløb 1 X årligt af 1 uges varighed på alle
ungdomsuddannelser – for dermed at give unge mennesker styrke samt kendskab og
lyst til at lave frivilligt arbejde fremadrettet.
-at byråd gerne vil på besøge de frivillige organisationer herunder Frivilligrådet
-at stor velstand avler tolerance men også kan avle det modsatte
Efter oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål.

Pause med let bespisning og drikkelse samt ”frivillig” underholdning af Martha fra
Columbia
1.
Erik Ejlersen blev valgt som dirigent
Birgit Jørgensen blev valgt som referent
Susanne Aasholm og Aase Knudsen blev valgt som stemmetællere.
2.
Beretning ved Karen Strandhave (beretningen foreligger i skriftlig form)
Ingen spørgsmål til beretningen
Beretning godkendt
3.
Karen udleverede og fremlagde regnskab
Regnskab godkendt
Karen udleverede og fremlagde budget
Budget godkendt
4.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5.
Formand blev Karen Strandhave
Valgt i øvrigt til fra Gruppe 1: Wivie Schärfe (genvalg) på valg i 2013
Helen Ramsdahl (nyvalg) på valg i 2012
Gruppe 2: Karen Finsen (nyvalg) på valg i 2012
Gruppe 3: Rikke Fredeløkke (nyvalg) på valg i 2013
Gruppe 4: Birgit Jørgensen (genvalg) på valg i 2013
Gruppe 5: Ole Lennart Hansen (nyvalg) på valg i 2013
Som suppleant blev valgt Nina Glahn (nyvalg)
Jan Hansen (nyvalg)

6.
Som revisor blev valgt Erik Ejlersen
Som revisorsuppleant blev valgt Inger Lise Boysen
7.
Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og dermed afslutte årsmødet.
Det ny Frivilligråd samledes og konstitueringen finder sted den til 16.o5.kl. 18,30.

Referent: Birgit Jørgensen

