Indkaldelse og dagsorden til frivilligrådsmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 14-16
i sundhedscentrets midlertidige frokostlokale, Mastruplundvej 2B
Afbud: Knud Christensen
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendes med tilføjelse af pkt. 4a.: Ansøgning fra
Foreningen af integration af flygtninge i Nørager om
tilskud.

2. Det igangværende arbejde ved

SU ved Lene: vigtige drøftelser omkring
akutfunktioner (akutcenter, dagcenter m.v.) og nyt
omsorgssystem Nexus. Haft dialogmøde med
Ældrerådet og med MED-udvalget.

- sundhedsudvalget
- sundhedscentret og frivilligkoordinatoren
- formand og medlemmerne

SU har fokus på forebyggelse, og Lene har selv
deltaget i nogle træningshold.
Der skal lægges en større kabale om
sundhedscenters fremtid og om evt. frivilligcenter.
SU drøfter p.t. visioner og budget, og også de
nuværende besparelser på frivilligområdet.
Lene har deltaget i sundhedskonferencen og været
til åbning af Aktiv med Demens.
Byrådet: skal have et demensvenkursus i
september forud for byrådsmødet.
Sietske: Arbejder på at udsende nyhedsbrev næste
uge. Fået tilkendegivelse fra mange om fortsat at få
nyhedsbrevet.
Gør opmærksom på Fritidskonference onsdag
31.oktober.
Sietske har fået 3 t/u mere til demensvenindsatsen
og bl.a. deltaget i netværksmøder for besøgsvenner
og frivillige på ÆC.
Planlægger et internt møde med de kollegaer fra
kultur&fritid, der arbejder med tilskud til foreninger.
Janne: arbejder med den årlige revidering af
kvalitetsstandarden for de forebyggende
hjemmebesøg. Den er under politisk behandling.
Frivilligpolitik skal fornyes i år – flere politiker skal
fornyes. Proces om at tænke dem mere sammen er
i gang.
Hans: har søgt men endnu ikke fået penge til en
ønsket indsats for flygtningekvinder.
Kigger også på idrætsområdet (Støvring har
allerede hold for nydanskere). Der tænkes også på
en nydansker-ordning med reduceret kontingent.
Unge nydanske mænd er inddraget forskellige
steder og gør en god indsats rent praktisk.
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Frank: god indsats med integrationsarbejde ved den
lokale byfest
3. Opgørelse over resterende §18-midler for
2018.
Bilag udleveres på mødet.

Udleveret og gennemgået.

4. Ansøgning fra Mænds Mødesteder om
udviklingsmidler fra §18-midlerne
3 bilag: Ansøgningsskema, Formålsbeskrivelse,
Vedtægter

Engangstilskud m.h.p. opbyggelse i 2018, herefter i
på almindelige foreningsvilkår (ikke §18). Bevilges
30.000 kr i udviklingstilskud.

4A) Ansøgning fra Nøragers Flygtningearbejde
ved Ellen Christine Vestergaard om tilskud til
tur for flygtningene til f.eks. Fårup
Sommerland.

4A. Der bevilges en helt ekstraordinær
engangsbevilling på max. kr. 20.000.
Pengene udbetales, når de indsender deres
regninger.

5. Drøftelse af notat fra Hans.
Bilag: Notat fra Hans Rønnau af 28. maj 2018

SU har indført regelmæssige dialogmøder. Rådet
beslutter, at man fremover gerne vil have 1-2
gange årlige dialogmøder med det fulde SU,
hvorved det udpegede medlem ikke længere
deltager i de faste frivilligrådsmøder, men kan
indkaldes ad hoc.
Ved fornyelsen af frivilligpolitikken vil ændringen
komme med i rådets forretningsorden efter en
evaluering af den nye ordning.

Frivilligrådet forventes indkaldt til dialogmøde
med Sundhedsudvalget tirsdag d. 14 august kl.
16-17. Emner som Frivilligrådet ønsker drøftet.

Introduktion af frivilligrådets opgave(r)
Definition af frivilligt socialt arbejde
Budget og de gennemførte besparelser
Frivilligcenter
Eksempler på, hvad tilskudsmulighederne udretter.
Vigtigheden af en frivilligkoordinator.
Dagsordenpunkter laves af Hans, Janne og Sietske,
hvorefter den udsendes til frivilligrådet til
supplement.

5. Frivilligcenter – status efter politisk
behandling

SU og KFU har sagt god for projektet.
Tina fra K&F og Sietske udarbejder nu en ansøgning
til Socialstyrelsen (frist 23. august). Svar forventes
december 2018.
Projektmateriale medsendes nærværende referat.

6. Demensven-indsatsen, status

Folder udleveret. Sietske orienterer og opfordrer til
at man inviterer demensveninstruktørerne ind og
gør opmærksom på tilbuddet alle vegne.

7. Den nye persondataforordning, processen

Sietske orienterer om, at hun har indhentet ”ja tak”
fra nyhedsbrev-modtagerne.
Derudover henvises der til DGI’s hjemmeside
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/administrationi-foreningen/bestyrelsens-ansvar-ogpligter/vejledning-til-idraetsforeninger-om-
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persondataoplysninger
Og til oplysningerne på hjemmesiden fra Center for
frivilligt socialt arbejde
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/ikkehelt-i-maal-med-gdpr-i-kan-naa-det-endnu
Sietske vil skrive lidt om det i det kommende
nyhedsbrev.
8. Frivillig Fredag, planerne

Lis: Første møde i arbejdsgruppen er afholdt.
Friv. Fredag bliver den 28. september på
Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum. Der
regnes med oplæg fra skolen, stående servering og
god underholdning på et højere plan. Økonomi
drøftes nu med lederne.

10. Drøftelse af PR-strategi (evt. klumme?)

Evt. klumme for at sætte spot på frivilligrådets
arbejde? – emnet tages evt. op senere.
I mellemtiden tænkes der over: Hvor er der lige den
ekstraordinære indsats, der kan sættes fokus på,
f.eks. følge den person, der har fået frivilligprisen,
el. lign.

11. 65+arrangement 19. juni kl. 9.30-12.
Opsamling af erfaringer fra formiddagens
arrangement.

Godt arrangement, men for få deltagere i.f.t.
antallet af inviterede (kun 10%) og i forhold til de
ressourcer, der anvendes.
Frivilligrådet kontakter Ældrerådet med henblik på
at man stopper arrangementerne i denne form. Det
tænkes på andre måder på komme i kontakt med
aldersgruppen (Sietske + Janne).

12. Eventuelt
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