Frivilligrådsmøde den 13. nov. 2019 kl. 11-13
Fremmødt: Bodil, Estrid, Frode, Gyrithe, Helle, Kathrine, Ke y, Svend Erik, Susanne.
A ud: Minna, Ole, Lykke

1. Velkomst l nye medlemmer
2. Meddelelser fra formanden
● Frivilligrådet bliver inviteret l meget. O e deltager Svend Erik selv, men ønske om, at vi
deler opgaverne.
● Ny handleplan i rela on l Frivilligpoli kken
● Frivillighusets frem d – arbejdsgruppe
● Planlægningsmøde vedr. Børn som pårørende
● Planlægning af nytårskurens aﬂøser
● Samarbejde med KMM om Samtalesalon
● Svend Erik besøger foreninger og skriver om det på facebook
● Problema kken med, at det koster penge for foreningerne at have en bankkonto (på
dagsorden næste gang)
● Ønske om årshjul
● Dagsorden: forslag om at punktet meddelelser fra formanden ændres l meddelelser… da
der også kan være meddelelser fra medlemmerne
● Referat fra sidste gang
3. Meddelelser fra kassereren
Underskri er l Nordea
4. Frivilligrådets forretningsorden – revision
Forslag om at der nedsæ es en arbejdsgruppe…. Svend Erik, Kathrine, Bodil, Gyrithe
5. Nyt fra brobyggeren
● §18 – Bodil fortalte om processen e er afsendelse fra foreningen. 80 ansøgere, ansøgt 3,5
mill. Imødekommet 60 ansøgninger og 1,145 mill. Puljen er på 1,2 mill., og der er således
rest på 0,6 mill.
● Nytårskur incl. prisuddeling den 26.2.2020
● Infotavler. Forsøg om det virker… tavler 4 steder.
● Dialogmøde - Børn som pårørende den 5.12.2019
6. Nyt fra Kontakt Mellem Mennesker
● Foreningsmarked - ny plan næste år
● Poli ker i prak k – 13 poli kere har deltaget, nogle har været ﬂere steder. Overvejelse om
fx læserbrev næste år forud for prak kken.
● Sociale vejviser
● Frivilligcenteret på ﬁnansloven
Bruger d bag skærmen for at opfylde krav
● Frivillighusets frem d.

●

Hvad er vig gt for den gruppe vi repræsenterer?
Forslag om at vi fx 2 gange om året melder ind, hvad vi har hørt fra vort bagland af ønsker.

7. Møde 5/12 om børn som pårørende
8. Fastlæggelse af temadage
Onsdag den 29.1 kl. 9 – 13: tema + alm møde
Torsdag den 6.2 kl. 9—13: tema + alm møde
9. Fastlæggelse af mødedatoer for 1. halvår 2020
Mandag den 20.1 kl. 10 - brunch
Onsdag den 29.1 kl. 9 – 13: tema + alm møde
Torsdag den 6.2 kl. 9.– 13: tema: + alm møde
Onsdag den 25.3 kl. 10 - 12
Årsmøde 22.4.2020
Mandag den 25.5 kl. 10 – 12
10. Eventuelt
11. Næste møde

