Referat af frivilligrådsmøde mandag den 2. september 2019 kl. 10-12
på rådhuset i Støvring, mødelokale 2A
Til stede ved mødet er Ninna Henriksen og Line Hyldgaard fra det nationale Frivilligråd, som er med
på en lytter og som også vil stille nogle spørgsmål. Læs mere om Frivilligrådet her:
https://www.frivilligraadet.dk/
Og så kom vores studentermedhjælper Alexander og tog lidt billeder 

Afbud fra Janne Møller Olesen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Nyt fra sundhedscentret, fra formanden og fra
rådets medlemmer

Sietske: Sundheds-, kultur- og fritidsområdet er
ved at få øjnene op for hinanden og er i en frugtbar
dialog for at arbejde sammen om indsatser.
Hans: Flygtningegruppen har taget rigtig godt imod
§18-tilskuddet til projektet Film & mad. De arbejder
sammen på at finde nogle relevante film.
Pia: er glad, fordi Ældre Sagens initiativ
frittervenner og skolevenner vokser, og
samarbejdet styrkes.
Pia: Ældre Sagens IT-undervisning vedr. I-pad
tilbydes, men der er ikke så stor søgning længere.
Pia tager nu på kursus om smartphones til evt.
senere at kunne tilbyde undervisning.
Preben: rigtig pænt salg i Røde Kors butikken.

3. Kort: Status Frivilligcenter Rebild – under
retablering

Hans: Arbejdsgruppen fungerer godt. Generelt en
god modtagelse af Christinas glimrende oplæg om
frivilligcentret, og om hvad det skal indeholde.
Næste trit: etablering af styregruppe, arbejde med
vedtægter og opbygning af en (arbejdende)
bestyrelse som medspillere sammen med centrets
kommende leder. Dejlig arbejdslyst præger
arbejdet.
Gerne et punkt til senere møde: drøftelse af rådets
identitet i forhold til kommunen (modspiller,
samspiller, andet?)

4. Frivillig Fredag. Forløb, opgaver og aftaler.
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Sietske orienterer og gennemgår programmet.
Indbydelserne sendes ud i de førstkommende dage.
Afbud fra Hans og Preben.
Frivilligrådet tildeles nogle opgaver, herunder hilse
deltagerne velkommen ved ankomsten og servere
et lille velkomstglas (Axel René køber ind).

5. Status udviklingsmidler.
Behandling af to indkomne ansøgninger: fra
Sortebakken Gymnastikforening og fra
Skolevenner (vedhæftet).

Sietske udleverer status.

6. Gennemgang ansøgningsprocedure for §18tilskud for 2020. Aftale proces for at kigge på
kriterier.

Hans: Rådet har leveret kvalitetsarbejde ift
beslutningerne i de seneste år, og har fået
anerkendelse for det af sundhedsudvalget.

Sortebakken Gymnastikforening: Bevilges.
Skolevenner: Bevilges.
Bevillingerne ledsages af nogle bemærkninger og
ønsker f.eks. om at høre om erfaringer.

Frivilligrådet fastholder nuværende kriterier og
gennemgår hver enkelt ansøgning grundigt.
Beslutning: Frivilligrådet beder fremover om, at
foreningen sammen med ansøgningen medsender
det senest godkendte regnskab.
7. Frivilligpolitik: Tanker efter debatmødet den
28/8.

Pia: Glad for at kunne komme med bidrag på vegne
af de frivillige.
Fin diskussion i grupperne. Input fra mange steder.
Rigtig godt tilrettelagt, rådet oplever at have været
med til at gøre en forskel.
Der kommer en høring senere.

8. Mødet med sundhedsudvalget: Tanker efter
mødet den 13/8.

Dialogmøde – først længere oplæg om
frivilligcentret. Derefter Hans med kort og kraftig
orientering om det frivillige sociale arbejde. Ikke så
meget tid til diskussion bagefter.
Hans oplever, at rådet har gjort sig bemærket ude
omkring.

9. Eventuelt

Intet

Samtale med Ninna Henriksen fra det nationale
Frivilligrådet

Ninna fortalte om det nationale Frivilligråd og dets
ønske om at lære de lokale frivilligråd bedre at
kende. Der var god feedback og input herfra.
Det nationale Frivilligråd inviterer til en
konference for frivilligråd den 22. oktober.
Frivilligrådet bifalder, at nogle herfra kan deltage
og vil gerne have dækning af deltagergebyr (kun
200 kr) og evt. kørsel. Sietske undersøger
muligheder.

Næste frivilligrådsmøde

Torsdag den 7. november 2019
På dagsorden er bl.a.
- Gennemgang af indkomne §18-ansøgninger
- evaluering af Frivillig Fredag
- fastlæggelse dato årsmødet marts 2020
- (hvis det kan nås) drøftelse af rådets identitet ift
kommunen
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