Møde i Frivilligrådet
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 16.15
Deltagere: Ketty, Minna, Karen F. Gyrithe, Klaus, Susanne, Kathrine, Estrid, Bodil, Svend Erik
Afbud: Lykke, Helle, Erik

1. Velkomst og præsentation
2. Godkendelse af dagsorden
Senere i dagsordenen skal drøftes dialogmøde vedr. budget 2020 den 4. juni samt
invitation til workshop om kommunens værdighedspolitik.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 21.03.2019. - udsat til næste møde, da ikke alle de nye har modtaget referatet, som er
fra før de blev valgt ind.

4. Konstituering
Valg af næstformand, sekretær og kasserer.
Næstformand: da vi mangler kandidater, udsætter vi valget til næste møde.
Sekretær: Estrid
Kasserer: Ketty

5. Fastlæggelse af møder for 2019
Hvor mange? Fast dag eller rullende?
Hidtil har rådet afholdt 8 møder om året.
I 2019 afholder vi møderne i månedernes 3. onsdag kl. 10
Næste møde er den 19.6 kl. 10. Svend Erik rundsender de øvrige datoer kommer senere.
Ketty og Karen står for forplejningen.
Et vigtigt møde er 3.9.19, umiddelbart inden SOS-udvalgsmødet.
Møde mellem sos-udvalget og frivilligrådet.

6. Kommende dagsordenspunkter
Hvilke emner trænger sig på i de nærmeste måneder? Behov for en brainstorm.
Juni:
● Dialogmøde om budget 2020, hvorefter der skal sandsynligvis skrives et
høringssvar.
● Forberedelse af møde med SOS-udvalget den 3.9
● Snak om proceduren med dialogmødet (den 4.6) evt. ændringsforslag -> brev
afsendes, evt. koordineres med øvrige råd v/Svend Erik.
● Aftale på hvilke møder i 19/20 cheferne fra de 4-5 kommunale områder skal
deltage. (se punkt 8)
● Forventninger (se punkt 9)

7. Nyt fra Frivilligcentret/Kontakt Mellem Mennesker
v/Susanne Juhl Paaske: Det europæiske solidaritetskorps, den europæiske ungdomsuge og paragraf 18
workshop for foreningerne.

● Kvalitetsstempel, modtager 2 volontører, tema: hvordan får vi fat på de unge –
både lokalt og på europæisk plan.
● §18 workshop
● 1. hjælpskursus og en del andre kurser
● Frivillighedsmarked
● Politikere i praktik
Susanne har ønske om forventningsafstemning i forhold til Frivillighuset/KMM

8. Nyt fra brobyggeren
v/Bodil Kristensen: Møder med Social- og Sundhedsudvalget. Møder med cheferne.
Netværksgrupperne.
● Dialogmøde 4.6.
● Cheferne vil gerne komme igen - plejer at være 2 gange om året. I juni bestemmer
vi hvilke møder de inviteres til i 19/20
● Netværk: børn & unge og integrationsområdet. Håber på et møde i begge netværk
inden sommerferien.
● Mødet med politikerne vedr. synlighed. Der kan læses om, hvad politikerne har
prioriteret i SOS-udvalgets referat.
Bodil vil også gerne have en forventningsafstemning i forhold til brobygningsfunktionen.
9. Forventninger
Hvad har vi hver især af forventninger til Frivilligrådet og øvrige rådsmedlemmer samt egne roller
og bidrag. På dette møde evt. blot en kort introduktion.
Tænk over det til næste gang.

10. Eventuelt.
Opdatering af den sociale vejviser.
Ryste sammen aktivitet. Fx en studietur i efteråret.
D.d. modtaget invitation til workshop om ensomhed som et afsnit i kommunens
værdighedspolitik. Svend Erik rundsender invitationen.
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