Referat af møde i Fælles forum i Børkop d. 3. februar, 2015.
Deltagere:
Børkop: Grethe K, Birte G, Peer R.L, Torben M, Inge H.
Egtved: Kent J.
Give: Petra R, Helga V.F, Minna K, Anita F, Karin T, Knud M.
Jelling: Gudrun M, Nis B.
Vejle: Birthe B, Kasper L, Anders H.A, Lotte D.P, Lisbeth H, Karen M.S, Maria H.B.
Dagsorden:
1. Velkomst og sang
2. Godkendelse af referat fra 25.11.14 i Vejle. Godkendt.
3. Drøftelse af bisidderordning.
I Give har 4 personer fået bisiddercertifikat.
Hvad går en bisidderfunktion ud på?
Hvorfra kommer opfordringen til at være bisidder?
Hvad er baggrunden for at der ønskes en bisidderfunktion?
Hvordan skelner man mellem at være ledsager og at være bisidder?
En bisidder kan let komme i en rådgiverfunktion.
Skal en bisidder have særlige faglige kvalifikationer?
En bisidder skal hjælpe med at holde fokus på det aktuelle problem.
Hvornår er et problem for vanskeligt for en frivillig bisidder?
Maria gør opmærksom på en hjemmeside: www.klemt.dk. Det er en
landsdækkende bred gruppe af fagpersoner, som står bag.
Det besluttes at Knud Møller og Birthe Bjerg undersøger mulighed for at
arrangere et kursus lokalt for frivilligcentrene om at være bisidder.

4. Forsikringsforhold for frivillige.
Den fælles forsikring for de 5 frivilligcentre gælder ikke, efter at hvert center har
eget CVR-nummer.
Røde Kors har som en stor organisation forsikret hos Tryg (20 kr. pr. medlem)
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har en hjemmeside: www.frivillighed.dk.
Gå ind under FAQ – regler for frivilligt arbejde.
Som medlemmer af Frise vil vi invitere en person derfra til at komme og
forklare om frivilligcentrenes forsikringsforhold.
Kent kontakter Frise.

5. Skemaer vedr. håndværkerfradrag t. udfyldning.
Børkop har fået en henvendelse fra hjemmeplejen om hjælp til svage borgere,
som ikke kan udfylde skemaer t. skat vedr. håndværkerfradrag.
Umiddelbart er det en opgave, som frivilligcentret ikke kan påtage sig.
Her må henvises til borgerservice eller nærmere kontaktpersoner, hvis
hjemmeplejen ikke kan hjælpe.
6. Orientering fra Frivilligrådet v. Anita.
Næste møde i Frivilligrådet bliver d. 16. februar. De igangværende
arbejdsgrupper vil orientere om deres arbejde – bl.a. om det kommende
arrangement for frivillige med uddeling af en frivilligpris.
Formand for voksenudvalget Gitte Frederiksen vil orientere om aktuelle nyheder
inden for frivilligområdet i Vejle Kommune.
Desuden drøftes udkast til dagsorden for dialogmøde d. 4. marts.
Til mødet indbydes foruden frivilligrådets medlemmer og suppleanter også
medlemmer af Voksenudvalget, Seniorudvalget og Børne- og Familieudvalget
samt forvaltningscheferne for de tre udvalg.
7. Orientering fra FrivilligCenter Vejle v. Maria.
Maria giver ordet videre til den efterfølgende orientering fra centrene.
8. Korte indlæg fra centrene. (Se de vedhæftede bilag)
9. Eventuelt.
Anita spørger til centrenes budgetter, da Gives budget er meget stramt.
Jelling har i 2014 måttet trække på et lille overskud.
Anita foreslår at tage problemet op i Frivilligrådet med henblik på en forhøjelse
af §18-støtten på 20.000 kr til 25.000 kr.
Som kompensation for de snemasser vi indtil nu ikke har fået slutter vi af med at
synge: ”Sneflokke kommer vrimlende”.
Jelling d. 4. februar, 2015
Referent: Gudrun Møller
Næste møde: 5. maj i Egtved.

