Referat af frivilligrådsmøde tirsdag den 6. marts 2018 kl. 14-15
i Sundhedscentrets mødelokale ”Akvariet”
fra kl. 13.30 evt. læsning af forslag til frivilligprisen
Fraværende/afbud: Ingelise Jensen, Mona Høegh
1. Godkendelse af dagsorden
2. Vedr. årsmødet:
Formandsberetning
3. Valg af modtageren af frivilligprisen
2018
4. Gennemgang af årsmødets program
og aftaler

5. Gennemgang af valget.
Hvem vil godt genopstille?

Godkendt.
Gennemgået og godkendt – og rost.
Hans sørger for kort at præsentere de nuværende
medlemmer ifm. årsberetningen.
Arne Jensen er ikke i mødelokalet under pkt. 3.
Alle har læst indstillingerne og man blev enig om,
hvem der skal modtage prisen.
Programforslaget blev gennemgået og nogle ting
rettet/tilføjet.
Ansvarlige:
- Velkomsten: rådsmedlemmerne møder op kl. 16.30
for at hilse deltagerne velkommen (alle har skilt på,
som Sietske laver)
- Uddeling pris:
Alle kandidater kommer op foran, hver kandidats
indsats nævnes og han/hun takkes, og blomster
overrækkes (af Pia)
Sietske sørger for borgmesteren får navne og tekster.
Ordstyrer ved valget: Poul Larsen, lige som sidste år.
Poul Larsen har fået forretningsorden m.v.
Stemmetællere: ikke aftalt (Sietske foreslår Janne og
Claus).
3 medlemmer er på valg: Hans, Gert og Mona. Alle tre
vil godt foreslås igen. Suppleant Arne Jensen vil også
godt foreslås igen, mens Ingelise har sagt nej tak.

6. Eventuelt
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Da kandidaternes stemmetal er afgørende for, hvem
der bliver medlemmer og hvem der bliver
suppleanter, skal der altid være afstemning – med
mindre der kun indkommer tre forslag, som er
antallet af ledige pladser i rådet. I så fald vil der ikke
være suppleanter.
- Vedr. ældrecentre og §18:
Frivilligrådet beder CS sende en skrivelse til lederne af
ældrecentrene (med cc til frivilligrådets medlemmer)
ang. anvendelsen af §18-midlerne til det frivillige
sociale arbejde på ældrecentrene.

- Lis og Pia repræsenterede Frivilligrådet ved et godt
møde om ”det gode byliv” i Støvring.
- Orientering fra arbejdsgruppen for Frivilligcenter
Rebild ved Hans:
Gruppen har besøgt Frivilligcenter Mariagerfjord i
Hadsund og haft et godt møde med dets leder og med
en repræsentant for Frise (den overkuplende
organisation for frivilligcentre).
Der forventes søgt om tilskud fra Socialstyrensen til
etablering af et foreningsdrevet frivilligcenter inden
sommer. Den politiske behandling skal ske inden da.
Evt. placering og lokaler m.v. kan falde på plads, når
man har fået tildelt puljemidler.
De første to år (2019-2020) vil være etableringsfasen,
hvorefter frivilligcentret skal kunne stå på egne ben.
- Orientering om indsatsen demensvenligt samfund
ved Sietske:
Der er afholdt demenskursus for besøgs- og
spisevenner den 6/3, og den 7/3 er 2 frivillige
demensveninstruktører på besøg i onsdagsklubben.
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