Referat
Fra årsmødet i Svendborg Frivilligråd tirsdag den 20. april 2010
Der var fremmødt 22 deltagere fra 14 foreninger.
Fra frivilligråd deltog Kamma, Wivie, Estrid, Susanne, Birgit, Leif, Erik
Afbud fra Ida og Karin.
Kamma bød velkommen og forsamlingen sang ”Nu er dagen fuld af sang”.
Dernæst en præsentationsrunde.
Dagen startede med et meget interessant indlæg ved Susanne K Larsen, som er
formand for statens Frivilligråd og præsident for Dansk Røde Kors.
Susanne talte om emnet: ”Kvinde, karrierer og frivilligt arbejde”
Efter en lang karriere i SAS engagerede Susanne i 2008 for alvor i det frivillige
arbejde. Blandt mange interessante ting nævnte hun
-at alt frivilligt arbejde i Danmark reelt svarer til en arbejdsmængde svarende til
110.000 fuldtidsstillinger.
-at det frivillige arbejde grundlæggende mangler anerkendelse.
-at anerkendelse af og tillid til det frivillige arbejde er vigtig.
-at samarbejdet med kommunerne bør øges.
-at en grundfinanciering er nødvendig for stabilitet i det frivillige arbejde.
-at Statens Frivilligråd den 28. april fremlægger oplæg vedr. frivilligpolitikken.
-at for meget bureaukrati kan være ødelæggende for det frivillige arbejde.
-at samarbejde de frivillige foreninger imellem er vigtig.
Efter oplægget var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Pause med let bespisning og drikkelse.

1.
Laila Hansen blev valgt som dirigent
Erik Ejlersen blev valgt som referent
Susanne Aasholm og Anna Niclasen blev valgt som stemmetællere.
2.
Beretning ved Kamma Kaae (beretningen foreligger i skriftlig form)
Som uddybende kommentarer til den skriftlige beretning nævnte Kamma
-at frivilligpolitikken nu er på plads og takkede alle for godt samarbejde
-at dialogprocessen var/er vigtig i Rådets arbejde.
-at det er ønskeligt at Rådets hjemmeside bliver brugt – med ideer og kommentarer.
-at der afholdes et synlighedsarrangement i juni måned. Kamma opfordrede til at
møde op.
Kamma takkede alle for godt samarbejde i årets løb.
Ingen spørgsmål til beretningen
Beretning godkendt
3.
Wivie fremlagde regnskab
Regnskab godkendt
Wivie fremlagde budget
Budget godkendt
4.
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5.
Ny formand blev Karen Strandhave
Valgt iøvrigt til fra Gruppe 1: ingen
Gruppe 2: Medhat Khattab (nyvalg)
Gruppe 3: Estrid Helager (genvalg)
Gruppe 4: Lise Vej (nyvalg)
Gruppe 5: Ronney Johansson (nyvalg)
Som suppleant blev valgt Bente Ellingsøe (nyvalg)
6.
Genvalg til revisor Erik Østa
Genvalg til revisorsuppleant Svend Heide
7.
Kamma overrakte gave med tak for arbejdet i Frivilligrådet til Ida og Erik, som begge
stopper nu.
Wivie takkede Kamma for hendes store indsats i Frivilligrådets arbejde og overrakte
en gave med ønsket om held og lykke.
Kamma takkede for samarbejdet og ønskede det nye Frivilligråd held og lykke med
arbejdet.
Også Laila Hansen ønskede at takke Kamma for godt samarbejde.
Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og dermed afslutte årsmødet.
Efterfølgende har det nye Frivilligråd konstitueret sig således:
Formand, næstformand, kasserer

Referent: Erik Ejlersen

