Referat af møde i Fælles Forum i Egtved d. 5. maj 2015 , kl. 17,oo - 20.oo .
Deltagere fra alle Frivilligcentre:
DAGSORDEN:
1. Velkomst og sang
2. Godkendelse af referat fra 3. februar. Godkendt
3. Orientering fra Frivilligrådet v/Anders:.
Mødet foregik i Nørremarkens beboerhus, Vejle. Emnet var ”Den boligsociale helhedsplan i
Nørremarken” projekt v/ Lone Myrhøj og Pia. Projektet løber til udgangen af 2016, hvorefter
det skal være selvkørende. Der er 100-150 frivillige, som er engageret i mange forskellige
tilbud. Disse foregår bl.a. i 5 lejligheder rundt i bebyggelsen (klynger), som er lavet til
væresteder for de forskellige frivillige tilbud. Desuden er der i hver opgang udpeget en
opgangsambassadør, der bl.a. er med til at byde nye beboere velkommen. Der er blevet
uddannet 15 sundhedsagenter i samarbejde med Vejle kommune. Disse skal udbrede sundhed
i bred forstand (både fysisk og mental sundhed) i området. Der er motionscenter (denne dag
kun kvinder), et sted med børneaktiviteter. Der blev afsluttet med nordafrikansk suppe med
forskelligt tilbehør. Det smagte fantastisk godt.
4. Status bisidderordning – v/Birthe:
Vi har søgt – og fået bevilget et 2 dages bisidderkursus gennem Center for frivilligt socialt
arbejde. Kurset afholdes d. 22. og 23 august i FrivilligCenter Vejles lokaler på Borgvold. Der
bliver nok en mindre egenbetaling til dækning af forplejning. Der skal min. være 12 deltagere
og max 20. Der udsendes senere nærmere oplysninger.
5. Orientering v Maria (bilag) og Birthe:
Der bliver nu etableret et ”Foreningernes hus”, Dæmningen 58, Vejle. Det er et samarbejde
mellem FrivilliCenter & Selvhjælp Vejle og Vejle Handicap Center. Begge foreninger flytter
ind i huset som 2 selvstændige foreninger. Der er blevet valgt en husbestyrelse, der skal stå
for selve driften af huset. Formand for denne er Knud Hørlyck, næstformand er Peter Skov
Christensen, kasserer Birthe Bjerg. Der skal ansættes en leder af huset samt en person i
den tilhørende café. Huset er på 738 m2. Der regnes med åbning 1.10. Lejekontrakten skal
godkendes på Byrådsmødet d. 20.5.

6. Kort orientering fra centrene
Børkop udleverede brochure omhandlende deres tilbud. Bilag vedheftes fra de øvrige
centre.
7. Eventuelt
Villy Nielsen omtalte hvordan en bruger af datacaféen havde været medvirkende til at
Vejle kommunes forside på nettet var blevet mere brugervenlig.
Knud Hørlyck omtalte, at man vil analysere forsikring af de frivillige. Hvis man overtræder
loven vedr. installationer o.lign. kan hele styregruppen blive ansvarlig.
Give oplyste, at man havde fået meddelelse om, at de der kører plejecentrenes busser
fremover skal have erhvervskørekort.
Afslutning med sang.

NB: næste Fælles Forum er d. 1.september

Referent: Birthe Bjerg

