Referat af møde i Fælles Forum i Foreningernes Hus Vejle d. 3 oktober 2017.
Deltagere:
Børkop: Torben M, Inge H, Grethe K.
Egtved: Kent J.
Give: Knud M, Helga V.F.
Jelling: Nis B
Vejle: Peter S.J, Jens B, Lisbeth H, Else Marie S, Knud H.
Dagsorden:
1. Velkomst og sang.
2. Kommentarer til/godkendelse af referat fra mødet 06.06.2017.
Ingen kommentarer. Referatet blev dermed godkendt.
3. Emner af fælles interesse for de 5 frivillig centre.
Der er ikke arrangeret foredragsholder, da Vejle foretrak at drøfte emner af fælles interesse
i stedet.
a. Flere frivillige.
Der synes at være opgaver til flere frivillige. Annoncering virker ikke. Lokalråd laver
opgaver, som tidligere blev varetaget af frivilligcentrene. Dette synes at være OK.
Egtved mangler frivillige til ældreopgaver. Artikler i lokalblade synes at være den bedste
måde at få flere frivillige. Frivilligt arbejde med mennesker kræver stabilitet blandt de
frivillige.
b. Værktøjskassen.
Jelling har nedgang i opgaver, hvilket de tolker som et godt tegn på at behovet er faldende.
Vejle har ca. 20 % nedgang i 2017. Vejle sætter en artikel i Velfærdsmagasinet, og har
allieret sig med Ældresagen om at uddele brochurer. Måske VLR kan lave et indslag om
Værktøjskasserne i kommunen. Der arbejdes på at folk, som har behov for hjælp ved, hvor
de kan henvende sig.
c. Samarbejde med Vejle Kommune.
Anne Kristensen fra Velfærdsforvaltningen/Velfærdsstaben har udtrykt ønske om at mødes
med alle frivilligcentrene for at drøfte fælles interesser. Der var tilslutning til dette. Knud H
inviterer Anne til næste FællesForum møde 6.februar 2018 i Give.
Give laver en dagsorden med alle relevante emner, også økonomi.
(PS! Anne har accepteret indbydelsen og sat X i sin kalender.)
d. Sponsorer og fonde.
FHV holder et møde med Velux fonden i huset 26. oktober kl 9 - 11. Emnet retter sig mod
økonomisk støtte til 60+ mennesker. FHV udsender separat indbydelse til mødet.
Egtved og Vejle har fået flere beløb fra forskellige fonde. Der var enighed om at frivillig
centrene kunne kontakte hinanden om hjælp til ansøgninger.
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e. Fælles uddannelse
Else Marie gjorde opmærksom på mulighederne for at søge et fælles, gratis kursus fra CFSA –
Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense. Aftalt at alle kigger i kursuskataloget på
frivillighed.dk og melder tilbage, hvis der er noget af interesse. Der skal være min. 3
foreninger og 15 deltagere for at komme i betragtning til et gratis kursus.

4. Ansøgning om forhøjelse af Vejle Kommunes tilskud til de fire frivilligcentre i landområderne.
Ansøgning om forhøjelse af § 18 tilskud fra 25.000 kr til 30.000 kr.
Give ønsker at få hævet § 18 beløbet. Der var enighed om at forsøge at få hævet beløbet til
30.000 kr. Knud M. kontakter Anne Kristensen.
5. Valget til Frivilligrådet .
Egtved ønsker rådet fortsat, selvom de synes, at der er meget negativitet. Rådet skal virke
som talerør. Børkop har ikke kandidater til opstilling, og ønsker derfor ikke at deltage. Give,
Jelling og Vejle ønsker rådet og har kandidater.
6. Orientering fra Frivilligrådet.
Se vedhæftede fil fra Give.
7. General orientering fra Vejle.
Vejle afholder 4 timers kursus i livreddende førstehjælp inkl. brug af hjertestarter den 10.
oktober kl. 17.30. Der er ledige pladser. Meld hurtigt tilbage til Else Marie, hvis man har lyst
til at deltage.
Projekt Frivillig, der skal inspirere unge til at blive frivillige, og som udsteder
frivilligcertifikater til unge, står til at lukke, hvis finansloven bliver vedtaget. Frivilligcenter
Odense er Projekt Frivillig-center for Region Syddanmark.
Regeringen har netop færdiggjort en task-force, der er kommet med anbefalinger til en ny
civilsamfundsstrategi. Den peger blandt andet på, at der skal udvikles en kvalitetsmodel for
frivilligcentrene i samarbejde med CFSA. Det er FriSe overordentligt træt af, da FriSe i
samarbejde med Socialstyrelsen er i fuld gang med at implementere nye kvalitetsstandarder
og tildelingskriterier for frivilligcentre, der modtager grundfinansiering. Dette sker på
baggrund af den store evaluering af frivilligcentrene, som i 2016 blev foretaget af Rambøll.
8. Eventuelt.
Intet at bemærke.
Næste møde i Fælles Forum er tirsdag 6 februar 2018 kl 17 i Give.

Afslutning med en sang.
Vejle d. 4.oktober 2017
Referent: Knud H.

2

