Referat fra frivilligrådsmøde tirsdag den 23. april 2019 kl. 14-16
Frokostlokalet (barakken) ved Sundhedscentret, Mastruplund
1. Godkendelse af dagsorden
Præsentation og velkomst til nyt medlem

Godkendt.
Velkommen til Preben Kloster. Præsentationsrunde.
Til stede under pkt. 1: Christina Dige Rejkjær, der
fra 1. april er ansat som projektleder til etablering
af Frivilligcenter Rebild.

2. Konstituering: Valg af formand og
næstformand.

Genvalg af formand: Hans Rønnau
Nyvalg af næstformand: Lis Pedersen

3. Godkendelse af, at studentmedarbejder
Alexander optager små videoer med hvert enkelt
rådsmedlem som præsentation af frivilligrådet
på sundhedscentrets Facebook.
(Alexander vil være til stede)

Alexander var forhindret. Sietske tager efter mødet
korte videoer af dem, der har mulighed for det i
dag. GDPR-godkendelser er skrevet under.

4. Ny adresseliste udleveres.
- Udlevering af mappe til nyt medlem af rådet.
- Underskrift nyt medlem af hensyn til GDPR.
- Årshjulet gennemgås. Foreslåede mødedatoer
rettes eventuelt.

Ny adresseliste er udleveret, nogle få rettelser.
Da printeren er i stykker, udleveres mappe til
Preben Kloster næste gang. Af samme grund venter
underskrift til GDPR.
Årshjulet gennemgås ved næste møde, hvor
mødedatoer fastlægges.
Næste møde: mandag 17. juni kl. 11 - 12.30

5. Evt. nyt fra sundhedscentret, fra formanden
og fra rådets medlemmer

Janne orienterer: pga. pladsmangel flytter ca. 14
medarbejdere uden direkte borgerkontakt til den
gamle materielgård ved siden af tennisbanen,
herunder Sietske, der kommer til at dele kontor
med projektleder Christina.
På Mastruplund vil der være en stor rokade i.f.m.
etablering af aflastningspladser, akutcenter m.v.
Der er nu søgt om puljemidler til etablering af et
nyt sundhedscenter. På vegne af frivilligrådet har
formanden tilkendegivet sin opbakning.
Hans orienterer om kommunens og frivilliges
indsats for at de sværest placerbare flygtninge
(mange kvinder) kommer ud på arbejdsmarkedet.

6. Kort evaluering af årsmødet

En fin aften, god stemning, god mad, rigtig godt
fremmøde (140). Indlevende formandsberetning.
Uddeling af Frivilligprisen: alle de nominerende var
oppe foran og fik ros. Stor glæde for alle.
Fin med udstilling om de kommende frivilligcenter.
Det kneb med at høre og se Marionetteatrets
indslag, mens Dannie Larsens foredrag var meget
relevant, men måske lidt for detailleret.
Næste år: gerne De Rytmiske Unoder (så snart
datoen for årsmødet er fastlagt engageres koret)
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7. Status projekt etablering Frivilligcenter
Rebild. Planer for at inddrage Frivillig Fredag.

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe for Frivillig
Fredag den 27. september
8. Status demensindsatsen, frivillighedsdelen

Christina er godt i gang fra 1 april. Hun vil
efterhånden tage kontakt til flere frivillige og deres
organisationer.
Styregruppen har bedt hende om en plan for de
kommende år. Det er nødvendigt med den rigtige
opbakning i opbygningsfasen.
Det er i orden at inddrage Frivillig Fredag (27.
september) til at sætte fokus på frivilligcentret, evt.
i form af en workshop sammen med Tina, Christina
og Sietske.
Vigtigt, at der også holdes fest for de frivillige.
Derfor måske todeling af dagen: workshop +
efterfølgende fest.
Sted: ikke fastlagt endnu. Der er endnu ingen
medarrangører. Ønske: måske i Støvring denne
gang?
Udvalg: Axel René, Frank, Preben
Sietske indkalder.
Sietske orienterer om demensveninstruktørernes
indsats og om det udadvendte pr-arbejde.
Derudover arbejdes der på at etablere en
selvstændig demensaflastningstjeneste (”frikvarter
til pårørende og demensramte”) med uddannede
frivillige og egen styregruppe bestående af
repræsentanter for flere organisationer.

9. Drøftelse af bedst mulige forløb i.f.m.
resterende §18-tildeling.

Indsatsen for aflastningstjeneste for demensramte
vil sandsynligvis søge om udviklingsmidler til
fremtidig drift.
Måske skal de nuværende kriterier have en
revision.
Indenfor kriterierne er der mulighed for at søge om
udviklingsmidler hele året. Sietske gør opmærksom
på det i nyhedsbrevet.

10. Eventuelt

Der afholdes dialogmøde med sundhedsudvalget
den 7. maj kl. 15-17 i byrådssalen.
Formanden efterlyser vigtige emner til drøftelse.
Forslag emner: besparelser, hvad betyder det for
det frivillige område? Sundhedsudvalgets egne
ambitioner på det frivillige område – hvor ønsker
man, at frivilligheden bevæger sig hen?
Gøre opmærksom på den store bredde og
berøringsflade i det frivillige sociale arbejde.
Opfordring til at deltage i Frivillig Fredag, evt. i det
mindste i workshops-delen.
Evt. andre ideer til emner sendes til formanden.
Alle fra rådet er inviteret til dialogmødet. Sietske
sender indkaldelse efter aftale med Janne
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