Referat af frivilligrådsmøde tirsdag den 21. august 2018 kl. 14-16
i sundhedscentrets nye frokostlokale PAVILLONEN ved parkeringspladsen,
Mastruplundvej 2B
Afbud: Frank Pedersen, Gert Jensen, Mona Høegh.
Som aftalt afløses Lene Aalestrups deltagelse af dialogmøder med Sundhedsudvalget.
1. Godkendelse af dagsorden

Pkt. 5 udgår.

2. Det igangværende arbejde ved

- SU. Janne orienterer: Akut-, aflastnings- og
rehabiliteringspladser skal på sigt samles på
Mastruplund, hvor Sundhedscentret nu holder
til.
Der tænkes på sigt på etablering af nyt
sundhedscenter i Støvring Ådale.
Dette underpunkt udgår fremover, da
deltagelse af en repræsentant for
sundhedsudvalget er afløst af regelmæssige
dialogmøder med udvalget.

- sundhedsudvalget
- sundhedscentret og frivilligkoordinatoren
- formand og medlemmerne

- Sietske: For at inspirere til og styrke
samarbejdet mellem CS og SKF afholdes der
et døgnmøde med udvalgte repræsentanter.
I gang med ansøgning til etableringsfase
Frivilligcenter Rebild.

3. Beretning fra dialogmødet med sundhedsudvalget
den 14. august 2018

- Formand og medlemmer: Har nydt den
danske sommer!
Pia: Stor ros til Hans for hans velforberedte
og engagerede oplæg til dialogmødet!
Ros fra SU for rådets arbejde. Nogle gode,
interesserede spørgsmål fra udvalget.
Konklusion på dette første dialogmøde: Det
er den rigtige måde at organisere sig på.
Hans: Det er med til at lære politikere også
at være politiske omkring vores område.
Næste gang for planlagt dialogmøde: august
2019 (sandsynligvis tirsdag den 13. august).
Der er selvfølgelig fortsat mulighed for at
indkalde Lene ved relevante punkter.

4. Frivillig Fredag den 28. september
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Nogle kritiske punkter vedr. de praktiske
forhold skal drøftes (f.eks. ved spisningen).
Arbejdsgruppen afholder et møde i den
kommende uge. Programmet ikke helt på
plads endnu.

5. Henvendelse fra venskabsbyudvalgets formand
vedr. en repræsentant fra frivilligrådet til udvalget.

Udgår.

6. Frivilligcenter – status og fokus ansøgning

Orientering ved Sietske og Hans. Ansøgning
om tilskud til toårig etableringsfase vil blive
indsendt den 22. august.

7. Demensven-indsatsen, status

Sietske orienterer.
Janne orienterer om pårørendeindsatsen.
Ved Sundhedscaféen 13. september i
Stubhuset kl. 13.30-16.30 er
demenstilbuddene og
demensveninstruktørerne også med.
Alle er velkomne.
Pia: Kommunen er god til at lægge ting op på
de sociale medier 

8. Deltagelse i fritidskonferencen den 31. oktober

Drøftelse af relevans for frivilligråd. Nogle af
rådets medlemmer deltager. Invitation er
også udsendt til de frivillige sociale
organisationer.

9. Den nye persondataforordning – evt. et kursus for
vores foreninger?

En god idé med et kursus, gerne som et
indslag på årsmødet i marts.
Kurset skal være enkelt, overskueligt og
egnet til vores (mindre) foreninger.
Janne og Sietske kigger nærmere på evt.
oplægsholdere i samarbejde med Hans.
Indtil da henvises til CFSA i nyhedsbrev m.v.

12. Eventuelt
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Intet

