Møde i Frivilligrådet
Onsdag den 19. juni 2019 kl. 10.00
Deltagere: Svend Erik, Bodil, Gyrithe, Ketty, Lykke, Minna, Estrid, Karen F, Kathrine, Susanne
Afbud: Claus, Helle, Erik W.

1. Velkomst og præsentation
Vi skal have lavet en liste med rådsmedlemmernes adresser og andre oplysninger.
2. Godkendelse af dagsorden
ingen ændringer.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat fra 7. maj 2019
Rettelse til punkt, der var formuleret forkert. Der står, at Ketty og Karen F vil stå for
forplejningen. Det er løst ved at Ketty gerne vil stå for forplejningen (medborgercafeen) og
Karen hjælper til, når hun kan.
Der er ikke blevet rundsendt datoer for de kommende møder som lovet.
Det vil Svend Erik gøre.
Ingen kommentarer for referatet fra marts… hængepartiet 😉
4. Konstituering
Valg af næstformand.
Endnu ingen af de tilstedeværende, der vil. De tilstedeværende giver Svend Erik lov til at
ringe og spørge de fraværende om der er nogen af dem der vil.
5. Orientering fra dialogmøde vedr. budget den 4. juni
Snak om hvad vi har oplevet på mødet. Modsat vores forventninger var der tid til dialog.
Vi skal være klar i september, hvis der kommer besparelser, vi skal give høring på.
6. Forberedelse af mødet med SOS-udvalget den 3. sept.
Kort præsentation af os og de områder, vi kommer fra/repræsenterer.
Kort om vores holdning til Svendborg Kommunes Frivilligpolitik og til handleplanen, der skal
opdateres.
Økonomi §18 - betydningen for foreningerne… bruge ca. 20 min på det område
Synlighed - opfølgning på workshop med SOS-udvalget 5.3.19.
Nedsætte arbejdsgruppe om handleplan i august, der skal gøre klar til mødet.
Trække 1-2 temaer frem… hvad skal være det vigtigste… vi har jo kun 45 min. (det er
rammen for alle råd og kan ikke ændres).

7. Opfølgning på workshop med SOS-udvalget den 5. marts 2019
Mail fra Bodil rundsendt 13/6.
Der undersøges om der kan kobles en app på i løsningen med en trykt social vejviser.
Vi vil gerne have en repræsentant fra frivilligrådet med i gruppen der skal uddele priser.
Bodil bringer ønsket videre.
8. Frivilligcentret/Kontakt Mellem Mennesker
Herunder: Susanne ønsker forventningsafstemning KMM-Frivilligrådet.
Kmm har haft møde med Hanne Klit og John Jensen vedr. frivillighusets økonomi.
Der er behov for, at kommunen giver et større bidrag eller lever op til den oprindelige, men
mundtlige aftale om, kommunen med tiden overtager huslejen.
Susanne har ønske om, at få gennemgået og nedskrevet relevante samarbejdsaftaler, idet
der er nye folk alle steder.
Det foreslås, at der laves en arbejdsgruppe, der skal arbejde med fremtiden for frivillighuset.
Kan aftalen genforhandles? Skal der findes et nyt sted? Vil kommunen betale? Skal der
fundraisers?
9. Brobyggeren
Herunder:
- Møder med kommunale chefer i 2019-20.
Marts og november. Bodil inviterer når mødedatoerne er rundsendt.
- Bodil vil gerne have forventningsafstemning Brobygger-Frivilligrådet. Udsættes.
- Alle (sos)har nikket til at det er vigtigt at have et frivillighus
- Handleplanen i frivilligpolitikken SKAL revideres.
Arbejdsgruppe: Svend Erik repræsenterer Frivilligrådet. Desuden Susanne, Bodil m.fl.
10. Forventninger
Hvad har vi hver især af forventninger til Frivilligrådet og øvrige rådsmedlemmer samt egne
roller og bidrag.
Udsat.
11. Visioner
Sidste år reviderede vi vores vedtægter. Skal vi fortsætte med revision af visioner?
Udsat. Tiden er løbet fra os.
12. Eventuelt.
KMM udsender snart et sommerpostkort, som gerne må videresendes.
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