Årsmøde i Frivilligrådet. Onsdag d. 24. april 2019
På værestedet Impuls - Skovbrynet 1 c, 5700 Svendborg

Kl. 16.00 Registrering, kaffe og te – Velkomst ved fmd. Karen Strandhavepræsentation af årsmødedeltagere.
Sang: Vennesang
Kl. 16.15 Leder af værestedet Impuls Tine Rudbech Lund kommer med et lille oplæg om
værestedet Impuls og også lidt om samarbejdet med frivillige. Herefter rundvisning på Impuls.
Kl. 17.00 Oplæg fra Sind Ungdom om unge og frivillighed – herefter mulighed for spørgsmål.
7 frivillige. Allerede oppe på 25 deltagere. Har en superviser i hovedorganisationen. Er blevet godt
modtaget i kommunen, vil søge støtte fra virksomheder i fremtiden.
Kl. 17.30 Oplæg fra næstformand i Social – og Sundhedsudvalget Anne Katrine Olsen om en ung
politikers syn på frivillighed – herunder hvordan unge rekrutteres som frivillige.
Unge vil gerne være frivillige, men har svært ved at finde ud af hvor de skal gå hen. Det første skridt
er det sværeste, foreningerne skal have en plan for hvordan de møder/modtager de unge frivillige.
Unge vil gerne gøre en forskel. Unge tænker også ”hvad for jeg for det”… den unge skal mærke
glæden ved at være frivillig. mærke rushet.
Forslag om at der på kommunalt plan var en skema/ skabelon der kunne udfyldes som bevis for det
frivillige arbejde, som senere kunne bruges i den unges cv.
Unge skal videre. Fødekæde.
Kl. 18.00 Pause – let anretning
Kl. 18.45 Præsentation af Frivilligrådet
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Dirigent: Keld Larsen
Referent: Estrid Heldager
Stemmetællere: Susanne Paaske og Bodil Kristensen
2. Frivilligrådets beretning v. formand Karen Strandhave
- Synlighed
- Samarbejde mellem kommune og foreninger
- Besparelser
- Workshop
- Forslag til vedtægtsændringer
Godkendt

Frivilligrådets beretning findes som selvstændigt dokument.
Forslag til vedtægtsændringerne findes i et selvstændigt dokument.

3. Fremlæggelse af Frivilligrådets regnskab og budget 2018
v. kasserer Wivie Schärfe
Indtægterne ser store ude fordi tilskuddet for 2019 kom 18.12.18 og derfor er der bogført 2 års
tilskud i 2018.

Regnskab godkendt
Budget er en orientering
Regnskab og budget findes som selvstændigt dokument

4. Behandling af indkomne forslag - indkommet inden 11. april 2019.
Ingen indkomne forslag
5. Behandling af forslag til vedtægtsændringer for Frivilligrådet (Frivilligrådets forslag til
vedtægtsændringer er vedlagt)
Vedtaget
6. Valg af ny frivilligrådsformand, rådsmedlemmer samt suppleanter (se vedlagte valgliste for valg
til årsmøde 2019)
Gr.1 (Sociale og kirkelige) Ketty Hansson, Røde kors
Erik Witten , KMM valgt i 2018
Gr 2 (Børn, unge og familie) Helle Theede Kragh
Lykke Pedersen, Børns voksenvenner valgt i 2018
Gr 3 (Handicap og patient) Estrid Heldager
Karen Finsen, gigtforeningen valgt i 2018
Gr 4 (Ældre)Minna Bøgebjerg
Anne Lise Hein stopper og Kathrine Stensgaard vælges for et år
Gr 5 (Misbrug og øvrige) Klaus Jordening, Lions
Dorte Schiller er stoppet…. Ingen opstiller på den plads
Gr 6 (Integration) Svend Erik Hansen For 2 år og Gyrithe Wichmann for 1 år
Formand: Svend Erik Hansen
Da Svend Erik Hansen blev valgt som formand er Gyrithe Wichmann eneste fra den nye gr. 6
Suppleant: ingen opstiller. Frivilligrådet kan i årets løb finde en.
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
Ole Lennart Hansen som revisor

Karen Strandhave som suppleant

8. Lille status om året 2018 fra brobygger Bodil Kristensen
Bygge bro mellem kommune og den frivillige verden
Vise veje -åbne døre
Understøtte samarbejde
Synliggørelse
Netværk på tværs
En del af den kommunale administration.
9. Eventuelt
Uddeling af gaver til de afgående rådsmedlemmer.

Tak for i dag.

