Årsmøde
Tirsdag d. 21. april 2009 kl. 15.45–20.00, Multihuset, Gl. Skaarupvej 3,
5700 Svendborg
________________________________________________________
Registrering af deltagere. Der var tilmeldt 28 fra 16 foreninger
Deltagere fra Frivilligrådet: Ida,Kamma,Estrid,Wivie,Sophie og Karen.
Afbud fra : Carol, Jørgen og Sonja.
Mødet startede med en sang efter velkomst af Kamma
”Se, det summer af sol over enge”.
Derefter blev det siddende råd præsenteret
1. Svend Heide blev af rådet foreslået som dirigent og valgt.
Karen Pedersen blev valgt som referent .Susanne Aasholm og Sohie
Nickel som stemmetællere.
2. Beretning ved Kamma Kaae.
Frivilligrådet har eksisteret i 2 år. Der har været møde for frivilligråd i
region Syddanmark i februar 2009.
I Svendborg Kommune har frivilligpolitikken høj prioritet og der
samarbejdes i øjeblikket med mange forskellige politikere.
Det afholdes temadag 30. April 2009 kl. 16 – 20 på hotel Svendborg
om frivilligpolitik.
Frivilligrådet har udsendt nyhedsbrev til foreningerne.
Samarbejde mellem kommune og ”Udsat-team” og om §18 midler.
Der er kommet pulje-penge fra Staten til frivillicentre.
Møde i Odense 25. April 2009 om Frivilligråd og frivilligt, socialt arbejde.
Kommentarer til beretningen:
Susanne Esbjørnsen: Et imponerende resultat.
Lajla Hansen : Tak for et godt samarbejde. Frivilligrådet har kæmpet for
at få en frivilligpolitik.
Wivie Shärfe: Bak op om temadagen 30. April. Det bliver meget
Spændende. Tilmelding til Lajla Hansen.
3. Regnskab for 2008 blev gennemgået af Ida Karottki, som også forelagde
budget for 2009.
Frivilligrådet har fået tildelt 35.000 kr, som ikke er taget far §18- puljen.
4. Der var ikke indkommet nogle forslag.

5. Valg til Frivilligrådet. Selve valgproceduren blev gennemgået af Svend
Heide.
Følgende blev valgt: Gruppe 1: Wivie Schärfe, genvalgt.
Erik Ejlersen, valgt for 1 år.
Gruppe 2: Karin Tangager
Gruppe 3: Leif Nybo
Gruppe 4: Birgit Jørgensen
Gruppe 5: Susanne Esbjørnsen
6. Genvalg af revisor : Erik Østa
Genvalg af revisorsuppleant: Svend Heide.
7. Kamma takkede Sophie og Karen for deres indsats i Frivilligrådet og
overrakte begge et stort keramikkrus.
Sophie er blevet ansat i Frivilligcentret Kontakt mellem Mennesker og kan
derfor ikke være frivillig og Karen kan ikke overkomme andet end frivillig
arbejde i Ældre Sagen. Begge takkede for gaverne.
Dirigenten, Svend Heide, takkede for god ro og orden og firk overrakt en
buket af Kamma.
I pausen konstituerede det nye Frivilligråd sig.
Efter bespisningen talte næstformand for socialudvalget i Svendborg,
Grethe Schødts, om” Frivillighedspolitik”.
Grethe Schødts rettede først en tak til alle frivillige. De er ligesom
politikere ”ildsjæle” og er guld værd for samfundet.
Frivillige skal anerkendes og kommunerne skal yde støtte til frivilligt
socialt arbejde og føre en meningsfuld dialog og debat med berørte.
Til Grethe Schødts’ indlæg var der spørgsmål om jobcentret, som ikke
virker optimalt.
Der mangler arbejdskraft. Personalet har mere end nok ar gøre.
Der blev også talt om bisidderordninger i foreningerne. Det kræver noget
undervisning og nogle ”værktøjer”, så man kan lære, hvorledes systemet
virker.
Arrangementet sluttede ved 20- tiden. Det var et rigtig godt møde.
Således oplevet Karen Pedersen.

