Frivilligråd 15.5.2013 - referat
Afbud

Ellen Christensen
Karen Finsen?

Mødt: Wivie Schärfe, Karen Strandhave, Susanne Aasholm, Rikke
Fredeløkke, Ole Lennart, Niels Sieck, Estrid Heldager, Birgit
Jørgensen
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Godkendelse/bemærkninger
til referat fra årsmødet
17.4.2013
Konstituering af Frivilligråd:
A: næstformand
B: Kasserer
C: referent
Suppleanter til Frivilligrådet

Estrid Heldager repræsenterer DHF i Frivilligrådet – fejl ved referat
fra årsmødet
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Forberedelse af møde med
Social og sundhed
A: tre medlemmer fra
Frivilligrådet:
B: Hvilke emner ville være
relevante at drøfte med
Social og Sundhed?
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Nyt fra Frivillighuset:
A: Åbent hus arrangement
B: Samarbejde i Frivillighuset

C: Stormøde med alle
brugere i Frivillighuset
mandag den 26.8.2013 kl.
19:00
D: behov for sponsormidler
til Frivillighuset

Birgit Jørgensen modtager genvalg = valgt
Wivie Schärfe modtager genvalg = valgt
Rikke Fredeløkke modtager genvalg =valgt
Poul-Arne Elnegaard tager imod valg som Suppleant (telefonisk
accept)
Kommer der yderligere forslag, tages emnet op igen.
Datoen er ikke kendt endnu – helst inden sommerferien.
Karen Strandhave, Birgit Jørgensen, Estrid Heldager samt
Erik Eilersen fra Kontakt Mellem Mennesker
Frivilligpolitik for kommunen skal revideres
Budget på Frivillighus -----&18 midler
Frivillig kontra professionel
Niels foreslår at man taler om, hvad der er af mangler af både lavog højpraktisk, så man måske kunne få kommunen til at finde ud
af en løsning for hjælp (seniorer, jobprøvning etc.)
Karen S. tager kontakt til Ellen C., for at aftale en dato
Der tales om konferencen, som Karen deltog i i marts måned.
Wivie Schärfe taler om, at Røde Kors er ved at aftale en ”strategi
for ledelse af frivillige”. Hun lover, at Frivilligrådet må studere en
pirat-kopi, når den er klar.
Vi snakker om frivillige, de kommunale embedsmænd
samarbejdsrelationer etc.
Frivillige skal respekteres! De kan ikke bare styres af kommunen –
selv om de giver penge til os i forbindelse med §18 midler og
tilskud til Frivillighuset.
Rigtig god dag! Mange besøgende.
Brugerråd taler meget om det lavpraktiske. De skal have møder
med forskellige brugere. Der diskuteres endnu engang at cafeen
kunne servicere brugerne af huset (samarbejdsaftale).
Estrid foreslår, at arrangører sætter et kontaktnummer på
elevatoren i tilfælde af, at den er aflåst. Elevatoren blev afprøvet
under mødet.
Forslag om turnus for rengøring på mødet til de fremmødte
Ole Lennart fortæller om sine oplevelser. Han mener ikke, at der
er så meget bevågenhed blandt de parter, der kunne sponsorere
mere, da det er et halvoffentligt hus.
Der skal nytænkes i den forbindelse.
(mangler printer/kopimaskine, projektor og lærred, udhængsskab,
reklamesøjle med skiftende indhold – ideerne kommer drypvis,
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hvilket de sikkert også vil gøre fremadrettet)
Estrid foreslog, at man får et logo, som forretningsdrivende kan
betale for og samtidig reklamere med, så man kan få lidt penge
samlet ind til husets brug.
Vi tænker videre.
Erik E. er i gang med at udarbejde en organisationsplan for huset.
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Forslag til kommende møder
i Frivilligrådet:
0: Dialogmøde 3.6.2013,
Aldersro (nyt sted!)med
Social og Sundhed 15:30 16:30
1: Onsdag den 4.9.2013
2: Onsdag den 9.10.2013
3. Onsdag den
13.11.2013(evt. julefrokost)
Eventuelt:

Susanne forbereder forplejning.
Ole Lennart melder afbud
Wivie forplejer
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