Referat af møde i Fælles forum i Børkop d. 3. maj, 2016.
Deltagere:
Børkop: Grethe K, Birte G, Peer R.L, Torben M, Inge H.
Egtved: Kent J, Birthe B.
Give: Petra R, Helga V.F, Minna K, Anita F.
Jelling: Nis B, Arne A, Ole N, Gudrun M.
Vejle: Anders H.A, - Else Marie Schmidt/Foreningernes Hus
Dagsorden:
1. Velkomst og sang.
Præsentation og særlig velkomst til Else Marie Schmidt, som er ny daglig leder
af Foreningernes Hus I Vejle.
2. Godkendelse af referat fra 02.02.16 i Vejle. Godkendt.
3. Lovkrav og muligheder vedr. forsikring af frivillige/ansatte
v/Dennis Ludvigsen – Top Danmark.
Dennis Ludvigsen kan ikke deltage.
Anita har haft møde med seniorkonsulent Hans Stavnsager fra Center for
Frivilligt Socialt Arbejde i Odense om ”Lovkrav og muligheder vedr. forsikring
af frivillige.”
Hvordan er den enkelte forsikret?
Hvilke forpligtelser har et frivilligcenter?
Hvordan afgør man, hvornår et frivilligcenter kan være forsikringsmæssigt
forpligtet i forhold til de frivillige?
Hvordan er en kommune forpligtet rent forsikringsmæssigt?
Pressemeddelelse 29. april: Social- og indenrigsministeriet vurderer, at det i dag
ikke er muligt for kommuner at tegne ansvars- og ulykkesforsikring for
frivillige. Social- og indenrigsministeriet vil forsøge at skabe lovhjemmel for at
det fremover skal være muligt.
Se i øvrigt på hjemmeside: Center for FrivilligtSocialt Arbejde,
www.frivillighed.dk (gå ind under viden – nyheder)
4. Spisepause.
Hyggelige rammer – dejlig mad.
5. Frivilligcentrenes hjemmeside – hvordan bruges og vedligeholdes de?
Jellings og Børkops hjemmesider, som hidtil har kørt sammen med
FrivilligCenter Vejle, er gået i stykker i forbindelse med omlægning i Vejle til
Foreningernes Hus.
I Jelling er Lynge/webmaster i gang med at designe en ny side.
I Børkop vil Per Kærebo designe en ny side.

I Give er Helga webmaster. Her arbejder man hen imod, at foreninger selv kan
gå ind og redigere egne sider.
I Egtved har man en professionel webmaster, som har designet 2 sider for
henholdsvis frivilligcentret og aktivitetscentret.
Vejles hjemmeside kommer under Foreningernes Hus. Den er under opbygning,
6. Facebook – hvem er på facebook?
Ingen af de 5 frivilligcentre er på facebook.
Aktivitetscentret i Egtved og Foreningernes Hus i Vejle bruger facebook.
7. Nyt fra Frivilligrådet v. Anita.
Møde om Vejles resiliensstrategi har været afholdt på Munkebjerg.
Møde om aktivt medborgerskab i Foreningernes Hus.
Frivilligrådet afventer dialog med kommunen om Vejle Kommunes fremtidige
frivilligpolitik.
På seneste møde i frivilligrådet blev uddelt 5 forskellige kommuners forslag til
frivilligpolitik.
Det årlige dialogmøde med kommunen om aktuelle emner ventes afholdt i
efteråret.
En gruppe arbejder med planlægning af Frivillig fredag d. 30 sept.
Tidsfrist for indlevering af forslag til frivilligprismodtager vil blive annonceret.
8. Orientering fra Foreningernes Hus v. Else Marie Schmidt
EMS har nu været ansat som daglig leder af Foreningernes Hus i 2 måneder. Det
har været spændende, og EMS er meget glad for jobbet og mener, det passer
godt for hende.
EMS er uddannet med HD i afsætning, master i journalistik og har en
projektlederuddannelse.
EMS er 57 år og har bred erfaring inden for både privat og offentlig virksomhed.
Har erfaring med frivilligt arbejde i forbindelse med projektledelse.
9. Korte indlæg fra centrene. Se vedhæftede bilag
10. Eventuelt.
Hvordan går det med fritagelse for digital post?
Kent og Anita har begge fået kommunens ord for, at ordningen fortsætter for
dem, der er fritaget.
Næste møde: 6. september i Egtved.
Jelling d. 4. maj, 2016
Referent: Gudrun Møller

