Møde i Frivilligrådet
Torsdag den 6. februar 2020 kl. 12
Tilstede: Ketty, Bodil, Susanne Kathrine, Frode, Ole, Estrid, Karen, Gyrithe, Helle, Svend Erik
Afbud: Lykke, Minna

1. Godkendelse af dagsorden
ok
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 22. jan. 2020
Beslutninger skal stå mere tydeligt.
Den sociale vejviser i bogform er klar om ca. 8 dage.
3. Meddelelser fra formanden
● Frivillig bank: stadig ikke afklaret. Svend Erik vil kontakte en/flere bank/-er om
nogen vil være med på at oprette en konto som kan bruges af flere foreninger…
men kontoen står i en til formålet oprettet forenings navn.
● Årsmøde den 22.4 kl. 17 bliver i demensbyen. Oplæg om udfordringer, dilemmaer
og udbytte ved at være frivillig i demensbyen. Om samarbejdet frivillig – ansat.
4. Meddelelser fra kassereren
Ketty har fået afleveret alle papirerne til banken og har ikke hørt noget fra banken. Nu håber vi det
kører derud ad. At processen vedr. kassererskift nu 100% er overdraget fra Wivie til Ketty.
Årsregnskab for 2019 er næsten klar.
Ketty orienterer om hvad frivilligrådet har på kontoen. Kathrine foreslår at vi på et senere
tidspunkt tager stilling til om vi kan give penge til fx den trykte udgave af den frivillige
vejviser.
5. Samarbejde om foredrag
Vi har modtaget ansøgning fra Susanne Juhl Paaske på vegne af en række foreninger om at være
medsponsor af et foredrag af Hans Lassen. Der er ansøgt om 1000 kr. Foredraget har plads
til 50 personer.
Princip… skal vi støtte en gruppe nu… helt ok… men hvad så hvis der kommer en masse
andre der også ønsker… skal de også have.
Afgørelse efter en lang diskussion: Vi støtter med 1000 kr.
6. Orientering fra Kontakt mellem Mennesker
7. Orientering fra Brobyggeren
● Der er snart nytårskur…bliver stort… 280 tilmeldte nu.
● 14 dage på infostander… kommer som tilbud til foreningerne

● gratis førstehjælpskursuser… alle borgere kan tilmelde sig… opfordre i
foreningerne at folk tilmelder sig
● arbejdsgruppe om frivillighusets fremtid… arbejde er i gang
● handleplan – frivilligpolitik… er blevet syltet lidt pga. travlhed. Forventes at det
bliver genoptaget efter nytårskuren er afholdt.
8. Meddelelser fra andre
Helle:
● Barnets blå hus er flyttet til Vilhelmskildevej 1c
åbent hus den 5.3 kl.14-17
● Der er lige lavet en film med nogle børn der har været igennem et forløb
● Blå kors har 125-års jubilæum i år. Der bliver et arr. i august.
Ole:
● Lions solgte sidste år tulipaner i samarbejde med SSP og brugte pengene på
samarbejde med SSP om oplysning om misbrug.
Succesen forventes gentaget i år
9. Eventuelt.
Svend Erik er i gang med at arbejde med årsmødet og ønsker en tilbagemelding på hvis nogle
ønsker at stoppe. Opfordring om, at dem der måtte vælge at stoppe undersøger om en fra
deres forening/gruppe vil stille op.

