L

Referat af møde i Fælles forum i Give, 6. februar, 2018.
Deltagere:
Børkop: Birte G, Torben M, Inge H, Grethe K.
Egtved: Anna P, Kent J.
Give: Anita F, Knud M, Helga V. F, Minna K, Erik M. A.
Jelling: Nis B, Knud D, Gudrun M.
Vejle: Knud H, Else Marie Schmidt/Foreningernes Hus
Dassorden:

1.

Velkomst og sang.

2.

Mit arbejde som udviklingskonsulent i Vejle K. v. Anne Kristensen.
Baggrund: Biolog fra OU i 95, Nakskov K. v. teknik og miljø, Middelfart og Fredericia K. med
sociale arb.områder.
2014 ansatv. Vejle K. som konsulent i velfærdsforvaltningens udviklingsområde med opgaver,
som udspringer fra det politiske system såvel som den daglige drift.
Velfærdsforvaltringen rurnmer i alt ca. 3400 ansatte.
Der arbejdes med projekter inden for og på tværs af forvaltninger.
AK

er koordinator på området "social resiliens" i projektet
en del af det globale netværk "100 resilient cities"

"Vejle som resilienskommune", der er

Hvordan kan man undersøge omfanget af sociale problemer i Vejle K.?
Hvordan opleves velfærd i Vejle K.?
Ensomhed er et alvorligt problem - hvad gør vl?
Hvordan reagerer man hensigtsmæssigt over for andre mennesker?
Hvilke innovative mål skal man sætte?
Kan det nfie at etablere strukturerede aktiviteter - evt. i samarbejde med virksomheder?

AK

er kontakt t. center for kommunale konsulenter i sociale problemer.
Som kontakt t. Frivilligrådet i Vejle K. har det været en omfattende opgave at fordele §18-

midlerne.
En anden opgave har været at få kortlagt antal hoveder og timer brugt på frivilligt arbejde med
henblik på forsikring i GF-forsikring.
For øjeblikket arbejdes med at formulere en handicappolitik for Vejle K.

\_

Efter AK's oplæg drøftes problemer i forbindelse med fordeling af § 18-midler.
AK har aftalt med Else Marie fra Foreningemes Hus, at der bliver afholdt et orienterende
når puljen næste gang frigives i september 2018.

møde,

3.

Godkendelse af referat fra 3. oktober 2017. Godkendt.

4.

Orientering om nyt fra den frivillige verden v. Else Marie Schmidtr leder af Foreningernes
Hus, Vejle.
Frist for ansøgning om støtte til "Danmark spiser sammen" udløber 15. febr.
Det er "Folkebevægelsen mod ensomhed", som står bag.
Søg på: www.ensomhed.dk
Projekt Frivillig i region Syddanmark er lukket.
Persondatalov formuleret som EU-forordning træder i kraft fra maj 2018.
Foreningernes Hus i Vejle vil afholde kursus v. Center for Frivilligt Socialt Arbejde om
persondataloven. Nærmere herom senere.
Regler for frivilligt arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere for arbejde, som ikke kunne være
lønnet: Henholdsvis 10 og 15 timer.
På finansloven er afsat 96 mill. kr. til civilsamfundsstrategier. Se bilag fra EMS.

5.

Orientering fra Frivilligrådet.
Orientering om det tidligsre råds sidste møde d,14.12.2017 v. Anita Fogh'
Vedlagt dJn udsendte digsorden: Aktivitetsoversigt for Frivilligrildet20L4 - 17 ogbrev til byrådet
om revision af frivilligpolitikken.
orientering om det nye Frivilligråds konstituerende møde d. 25.01.18.
Rådet har konstitueret sig medlormand: Anders H. Andersen, næstformænd: Knud Møller og
Susanne Clausen, sekretær: Nis Bruun.
Kommunen har inviteret til orienteringsmøde d.2l .02., og rådet afholder efterfølgende
evalueringsmøde d. 12.03.
til
Rådet vilirbejde med spørgsmålvedr. §18-puljen frem til 14.o4.,hvor det skal være afleveret
behandling i byrådet.
på snarlig dagiorden: Frivillig Fredag, indbydelse, tidspunkt, indhold.

6.

Orientering fra frivilligcentrene. Se bilag fra centrene'
kontakt
En vigtig tiftøjelse til oåentering fra Foreningrenes Hus, Vejle: Hvis man gerne vil have
til konceptet: Kom videre Mand, kan man kontakte Anne Mette i Foreningernes Hus.

7.

Orientering om det nye Ældreråd og konstituering'
Erik Andersen fortæller, at det nye Ældreråd ser ud til at fungere godt.
Lidt
Som formand er genvalgt Haos Erik Pedersen. Ny næstformand er Svend Egon Rasmussen.
lavere valgdeltagelse end sidste år.

8.

Mødeplan for resten af 2018.
Tirsdage fra kl. 17.00 - 20.00
29. maj i Jelling
9. oktober i Egtved.

g.

Eventuelt. Anita,I{elga, Minna, Gudrun og Knud
Jelling d. 7. februar, 201 8
Referent: Gudrun Møller
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