Møde i Frivilligrådet
Onsdag den 18. maj 2022 kl. 16-18
Deltagere: Ketty, Jette, Gyrithe, Frode, Pernille, Villy, Egon , Ole, Estrid, Bodil, Minna, Lykke
Fraværende & afbud: Gry, Winnie
1. Velkomst til nye medlemmer
2. Konstituering
Valg af næstformand, sekretær og kasserer

Næstformand: Jette Ersted
Sekretær: Estrid Heldager
Kasserer: Ketty Hansen
3. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelser:
• Opgave fra det centrale frivilligråd
• Finde en dato for et møde i juni
4. Referat fra sidste møde
Referat fra 24/3 2022 (referatet er vedhæftet)
Ingen kommentarer

5. Meddelelser fra formanden
Vi er inviteret til at være med i et sundhedsområde under Landsstævnet.
Frivilligcentret er interesseret.
Ideen er sympatisk, men har vi overskud til at trække noget læs i denne retning?
Projektet ”March mod ensomhed” kommer igen i år den 27. – 28. august - gennem Svendborg. Jeg har
tilbudt at være aktiv og deltager i en middag om aftenen den 27. Næste morgen er der afgang fra rådhuset.
Der vil være lidt morgenbrød og en kop kaffe, mens borgmesteren siger nogle ord, før vandringsholdet, de
faste + lokale supportere, vandrer videre til næste by. Man kan følge projektet på deres facebookside.
Jeg deltager jeg i et lille nyt projekt: Hverdagsrådgivning for flygtninge. Foranlediget af det forventede store
antal ukrainske flygtninge i Svendborg har Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors sammen fundet 6 frivillige,
som fremover vil være i Det Røde Hus onsdage kl. 15-17. Vi har indtil videre ingen anelse om behovet.
Den 28. april deltog jeg i et borgermøde om kommunens udviklingsstrategi. Det var samtidig interessant,
hvordan kommunen fokuserer på sine ”styrkepositioner”: Natur, det maritime, kultur, uddannelse og
turisme. I noget tilgængeligt inspirationsmateriale fandt jeg dog sætningen: ”Vi sørger for, at vores
kernevelfærd er på plads”.
Jeg undrer mig over, at man ikke ser Svendborgs kolossalt aktive civilsamfund med vores hundredvis af
foreninger og tusindvis af aktive borgere, som skaber sammenhæng og arbejder for at støtte op om de
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svage og sårbare i lokalsamfundet, som en ”styrekeposition”, som man bidrage til at definere Svendborg
som en god kommune at bo i eller flytte til.

Jeg er som formand – sammen med næstformanden - inviteret til at deltage i processen om uddeling af
frivilligpriser i forbindelse med den årlige frivilligfejring, som bliver den 28. september. Der nedsættes et
prisudvalg, som ud over repræsentaterne fra frivilligrådet består af 2 politikere fra SSSU samt Gry
Marcussen, Bodil Kristensen og Anne Højmark. Processen starter medio august.
Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg har netop afholdt generalforsamling, hvor der bl.a. blev valgt ny
formand – John Olsen – og lagt linje for den fremtidige organisering. Jeg er personligt medlem af
foreningen og på 2. år med i bestyrelsen. Jeg har brugt en hel del tid i foreningen, dels til formelle møder og
dels som sparringspartner for den tidligere formand. Jeg håber og tror, at der nu er ved at være lagt nogle
nye spor, som fører gode steder hen: en opdeling i to foreninger: Frivilligcenter Svendborg og Selvhjælp
Svendborg. I sidste ende skal det dog besluttes på kommende generalforsamlinger, formentlig sidst på året.
I har alle modtaget invitation fra kommunen til møde den 16. august om næste års kommunale budget.
Hermed opfordring til jer, som har mulighed for det, om at møde op. Man har mulighed for at sige, hvad
man mener og stille spørgsmål til politikerne.
”Aktive boligområder”, har inviteret til at være aktiv i forbindelse med et socialt arrangement i august. Jeg
har svaret Signe, at hun nok ikke skal forvente, at frivilligrådet vil være et aktiv i arrangementet, men at
medlemmer af frivilligrådet kan være interesseret i at deltage gennem deres engagement i den forening,
som de repræsenterer.

6. Meddelelser fra kassereren
Indestående oplyst og prisen på årsmødet oplyst.
Snak om fremtidige aktiviteter
•
•
•
•

Hjemmeside
tur… forslag om Rebild
kursus/ landsmøde
arr om frivillig børs

7. Meddelelser fra Kontakt Mellem Menneskers vikar for daglige leder
Det var forventet, at Gry ville orientere om sundheds zonen på landsstævnet. Den orientering fik vi i stedet
fra Bodil og Pernille.
Pernille tilbød at arbejde på forslaget. Lykke tilbød at deltage, ligesom Bodil bakkede op. Frivilligrådet
besluttede, at der kan anvendes max. 5000 kr. til materialer etc.

8. Meddelelser fra brobyggeren
•

- Niffe Ilazi er startet i praktik hos mig 1/5-1/7. Nogen kender hende fra Frivilligcentret, hvor
hun var i praktik op til 1/5.
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•

- Borgermøde den 11/5 vedr. flygtninge fra Ukraine. Mødets første del omhandlede Svendborg
Kommunes roller og ansvar i forhold til at modtage flygtningene. Del to stod Dansk
Flygtningehjælp for og omhandlede muligheden for at hjælpe, de lokale frivillige muligheder og
tilbud på flygtninge- og integrationsområdet samt interessen for at oprette en ukraineforening.
Undervejs var der mange spørgsmål fra deltagerne, så også tid til dialog.

•

- Samarbejde mellem Svendborg Kommune og Dansk Flygtningehjælp vedr. etablering af en
frivilliggruppe på Tipsvænget, der huser flygtninge fra Ukraine. Der er møde med en gruppe
interesserede frivillige 25/5. Ønsket er, at der skabes samarbejde med andre tiltag og
foreninger, alt efter hvilke behov flygtningene har. Agathe Faber-Simonsen fra Jobcentret
koordinerer samarbejdet med frivillige. Der kommer rigtig mange forskelligartede
forespørgsler og tilbud målrettet situationen med flygtninge.

•

- Mulighed for indstillinger til FrivilligSocialPrisen og RespektPrisen meldes ud 1/6 med frist for
indstillinger 10. august. Der kommer både mail til alle foreninger og PR ad forskellige kanaler
omkring 1/6. Priserne overrækkes under fejringen 28/9. Der er inviteret til møde i prisudvalget
22/8, hvor indstillingerne gennemgås og prismodtagerne udpeges. Prisudvalget består af 2
repræsentanter fra SSSU, formand og næstformand fra Svendborg Frivilligråd, daglig leder i
Frivilligcenter Svendborg og fra administrationen Anne Højmark og jeg.

•

- Der er sendt en invitation til rådene om dialogmøde med Senior-, Social- og
Sundhedsudvalget den 16/8 vedr. budget 2023. På mødet vil I blive orienteret om status på
arbejdet med Budget 2023 herunder spørgsmål og dialog.

•

- Patrick Cakirli ”March mod ensomhed” har meldt sin tur for 2022 ud og han runder
Svendborg den 27-28/8. Den 27. er der fællesspisning i Det Røde Hus med hjælp fra frivillige.
Og den 28. er der afgang fra Rådhuset kl. 8.00. Der bliver sendt en invitation ud til alle
foreningerne om deltagelse i begge dele. Patrick opfordrer til at foreningerne bruger
muligheden/gåturen til at vise flaget/synliggøre sig selv. Niffe vil, som en del af praktikken,
arbejde på en artikel, der kan synliggøre det lokale arbejde, der foregår i forhold til at
modvirke ensomhed.

•

- Senior-, Social- og Sundhedsudvalget har afsat den 6/9 kl. 14.45-15.30 til et dialogmøde
med Frivilligrådet. I kan byde ind med, hvad I ønsker at drøfte med udvalget.

•

- §18 puljen meldes ud midt august med frist for ansøgninger 29. september. Der bliver
infomøde og praktisk bistand den 8. september i Frivillighuset. Puljen forventes fordelt på
udvalgsmøde i november.

9. Meddelelser fra øvrige medlemmer
Ole: om frivillig marked på Langeland. Foreninger er inviteret hver onsdag i juni og juli
10. Årsmødet den 25. april
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Evaluering
Minna: der mangler en tak til afgående medlemmer.
Pernille: vi bør tage det på som et budgetpunkt/ tage en diskussion om et mere detaljeret budget.

11. Opsamling på arbejdsopgaver i 2022.
•
•
•
•

•

Snak om vores holdning til de emner vi tager op på sssu
Frivillig politik
I juni møde laver vi en plan for møder 2. halvår
Det centrale frivilligråds forespørgsel om fritidstilbud til ukrainske børn. Vi har ikke den
fornødne viden. Forespørgslen burde sendes til integrationsnetværket eller kulturel
forvaltning. Evt. kan vi sende den liste, som ligger på frivilligcentrets hjemmeside
Kulturministeriet har forespurgt´, om vi oplever benspænd. Så kan de indberettes til
kulturministeriet.
Svend Erik nævnte bankernes gebyrer.
Andre emner i snakken var: hvordan kommunerne forvalter §18 fx: hvordan praksis er hvis
grupper søger…
Fra Facebook opslag fra en anden del af den frivillige verden end vor

MELD ET BENSPÆND
Oplever du som frivillig -…….. - at du spilder tid på at bøvle med regler, der er udenfor pædagogisk
rækkevidde? Tid, du hellere vil bruge på andet og vigtigere opgaver indenfor foreningsarbejdet?
Så gør Kulturministeriet opmærksom på problemet de ber´nemlig selv om det:
Ministeriet ønsker at lempe de byrder, der dræber gejsten hos de frivillige og skræmmer dem væk. Men
første skridt er at finde ud af, hvor skoen trykker mest, for Kulturministeriet mangler data om, hvordan
foreningerne konkret påvirkes af love og regler. Og den opgave vil vi i DKK gerne hjælpe dem med - for vi
vil gerne minimere det bureaukratiske bøvleri og holde på vores frivillige
Så gerne fortæl om dit benspænd i kommentarfeltet herunder
Eller endnu vigtigere; send en mail til
ministeriet på meldetbenspaend@kum.dk

•

Dato for næste møde: tirsdag den 14.6 kl 16… kælderen.. Ketty booker.

12. Mødeplan for 2. halvår 2022: 5-6 møder
Svend Erik fastlægger møder under hensyntagen til formiddage/eftermiddage/aftener – faste
ugedage/rullende ugedage.
16/8: Dialogmøde om budget.
6/9 kl. 14.45: Frivilligrådets møde med SSSU
28/9: Fejring af det soc.område

13. Eventuelt.
-oOo-
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