Referat fra frivilligrådsmøde mandag den 19. november 2018 kl. 13-17
i sundhedscentrets mødelokale ”akvariet”
Afbud: Gert Jensen
Ajourført adresseliste udleveres.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendes

2. Orientering fra sundhedsudvalgsmødet vedr.
økonomiske rammer, ved Janne

Nedskæring på området vedr. 2018
implementeres i 2019. Der er således brutto
731.856 kr til rådighed til §18-tildeling for
2019, heraf går normalt 100.000 kr til
samskabelsesprojekter, hvor der er fokus på
frivillige organisationers samarbejde med
kommunen.

3. Anvendelse af restmidler §18 for indeværende år.

Ud fra indkomne ansøgninger tildeltes de
resterende midler for 2018.

Se vedhæftede bilag.
4. Kun de valgte medlemmer:
Læsning af §18-ansøgningerne for 2019

Uden Janne og Sietske.

5. Sammen med Janne og Sietske:
Gennemgang af §18-ansøgningerne og udarbejdelse af
forslag til fordeling til forelæggelse for
sundhedsudvalget den 4. december.

Listen blev gennemgået ud fra de
vurderinger, som frivilligrådet var kommet
frem til, suppleret med nogle justeringer.
Besparelser udmøntes således, at der kigges
på foreningernes likvide egenkapital over en
årrække.
Listen gennemgås herefter af Janne og
Sietske for mindre rettelser, renskrives, og
der laves en sagsfremstilling.
Desuden foreslås nedskæring på
samskabelse til 75.000 kr.

Bilag vil blive udleveret på mødet.

6. Kort evaluering Frivillig Fredag

Rigtig hyggelig, dejligt sted, men besværligt
med mad (lidt flere borde ville have været
rart). Rigtig god mad. Souvenirs skuffede
nogle, de unge elever var rigtig gode.
Deltagerne er hovedsageligt fra det ældre
segment. Frivillige fra f.eks. sportsområdet
deltager ikke, trods gode programmer.
Gerne Frivillig Fredag igen næste år, nye
ideer efterlyses.

7. Fastsættelse mødedatoer foråret og dato + indhold
årsmødet. Evt. nedsættelse af årsmøde-udvalg.

Kommende møder: tirsdag 15/1 og tirsdag
26. februar, begge gange kl. 14-16.
Hvis nødvendigt, afholdes endnu et møde i
marts.
Frivilligrådets årsmøde: den 26. eller 27.
marts i Skørping Idrætscenter
NB: Kun onsdag den 27. marts var ledig, og
er derfor reserveret. S.
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Årsmøde udvalg: Frank, Mona (hjemme fra
ferie efter 15/1), Hans og Sietske. Sietske
indkalder til møde.
Tanker om årsmødets indhold:
- mere præsentation af rådets medlemmer
- valg til frivilligrådet (på valg er: Pia, Lis,
Knud, Frank + suppleanter Arne og René)
- måske noget om dataforordningen
- frivillighus – fortælles om, hvis vi får ja til
etableringsstøtte, hvad kan vi så bruge det til
- forslag: den digitale verden (tør vi, må vi?
IT-kriminalitet (IT med omhu)
- tip om kor: De rytmiske unoder fra
Skørping. Sietske forhører sig.
- overrækkelse af frivilligprisen
8. Korte orienteringer vedr.
- Røgfri kommune
- Demensven-indsatsen, status
- Fritidskonferencen 31. oktober, erfaringer

- Janne: fra 1/1-19 ansatte må ikke ryge i
arbejdstiden. Alle kommunale matrikler er
røgfrie. Vigtig signalværdi.
- Orientering: Mænds Mødesteder: nedlagde
sig selv. CS følger op på tilbagebetaling af
tilskud.
- Sietske: Demensvenner nu 600 i
kommunen. Voksende henvendelser om
besøg af demensveninstruktørerne.
- Fritidskonference, erfaringer: Lange
foredrag, for lidt involvering af publikum.
Effektiv forudgående pr, men mødet
handlede hovedsageligt om udendørs idræt,
intet om frivilligt arbejde, heller ikke på det
sociale plan.

9. Emner jule-nyhedsmail

Dato årsmødet
Røgfri kommune
Rådets indstillingsbeløb er indskrænket:
besparelser forsøgt at ramme bredt og
retfærdigt.
Demensvenner, gerne solstrålehistorie
(førstehjælp-sammenligning)
Evt. hilsen fra formanden
Frivilligprisen (opfordring til at indsende
forslag)

10. Eventuelt
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Næste møde 15/1: afbud fra Pia og Mona

