Referat af møde i Fælles Forum i Jelling d. 1. september, 2015
Deltagere:
Børkop: Grethe K, Birte G, Torben M
Egtved: Anna P, Kent J
Give: Helga V. F, Minna K, Anita F, Karin T, Erik M. A
Jelling: Fritse M, Dorrit J, Gudrun M, Margit H, Arne A, Nis B
Vejle: Birthe B, Knud H
Dagsorden:
1. Velkomst og sang
2. Godkendelse af referat fra 5. maj. Godkendt.
3. Orientering fra Frivilligrådet v. Anita
Kommunen afsætter 100.000 kr. til afholdelse af frivilligfest d. 25. sept. i
Bygningen med uddeling af frivilligpris.
30 var indstillet til prisen i år. De 6, som er nomineret vil få en mindre gave og
vinderen vil få 5000,00 kr.
Festen afholdes om eftermiddagen og der vil være foredrag om ”Frihedens logik
og politik” samt musikalsk underholdning fra Vejle Musikskole.
I 2016 vil kommunen afholde en stor fælles fest for alle afdelinger af frivillige i
Vejle Kommune.
Anita har i kommunalt regi deltaget i et møde om aktivt medborgerskab i
relation til det frivillige arbejde.
4. Forsikringsforhold
Kent har familie- og ulykkesforsikring hos ”Tryg”.
Vejle Frivilligcentres forsikringsselskab er ”Codan”, som skal ind i billedet i
forbindelse med flytning.
Vejle kommune har ingen forsikring, som dækker frivillige.
Hvad dækker en forsikring? Dækker den f.eks. ansvar i forhold til andres ting?
Hvor stor en selvrisiko er der ved skader – og hvilke skader?
En arbejdsgruppe i Frivilligrådet arbejder med juridiske spørgsmål i forbindelse
med frivilligt arbejde.
Her trækker man på Center for Frivilligt Socialt arbejde i Odense.
5. Bisidderordningen (nyt fra kurset d. 22.-23. august)
Et godt kursus, hvor vigtige spørgsmål bliver drøftet – f.eks:
Hvad er en bisidder?
Hvad må vi – hvad må vi ikke?
Hvor stort et omfang kan en opgave have? Spørgeteknik.
Instruktør: Malene Sønderskov, Strategihuset.

6. Orientering fra Maria.
Maria er netop tiltrådt sin nye stilling som leder af Foreningernes Hus Vejle.
Birthe og Knud fortæller om de nye ting, som sker – dels i forbindelse med
flytning og dels i forbindelse med det ny startede projekt om børns og unges
trivsel. (se Knud Hørlycks orientering om FHV og Susie Kierkegaards
orientering om trivselsgrupper)
Et vigtigt spørgsmål melder sig om, hvordan vi fremover bedst muligt kan
udnytte Marias kompetencer i forbindelse med det frivillige sociale arbejde i
Vejle Kommune.
7. Kort fra centrene (se skriftlige bilag)
8. Ansøgning om en øgning til 25.000 kr. fra §18 midlerne til frivilligcentrene i
landområderne.
På baggrund om forslag fra Give om at forhøje det årlige rådighedsbeløb til
centrene er der enighed om, at det er nødvendigt, hvis man skal kunne
opretholde et rimeligt funktionsniveau.
Spørgsmålet er, om beløbet skal være 24.000 kr. af hensyn til regnskabsregler.
Anita kontakter Birger Kruse for at høre, hvordan vi gør.
9. Eventuelt
Nis gør opmærksom på en artikelserie, som har været i Jyllandsposten om
ældreomsorg og værdighed.
KL har visioner om større besparelser på ældreområdet.
Hvilke konsekvenser kan det få for de ældre borgere og deres omgivelser herunder både plejepersonale, pårørende og frivillige.
Mødet afrundes med en efterårssang og lidt mad.
Næste møde er i Give d.1. december, 2015.
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