Referat af møde i Fælles forum i Børkop d. 6. juni, 2017.
Deltagere:
Børkop: Birte G, Torben M, Inge H, Grethe K.
Egtved: Anna P.
Give: Anita F, Knud M, Petra R, Helga V. F.
Jelling: Nis B, Ole N, Gudrun M, Dorrit J.
Vejle: Kasper L, Knud H, Else Marie Schmidt/Foreningernes Hus
Dagsorden:
1. Velkomst og sang.
2. Godkendelse af referat fra 07.02.2017. Godkendt.
3. Foredrag af bedemand og advokat vedr. forhold omkring begravelse og
testamente, herunder digitalt testamente.
Bedemand Simon Møller Simonsen udleverer skriftligt materiale:
Den digitale arv, Når nogen dør, Min sidste vilje
Få alle adgangskoder skrevet ned og lagt i lukket kuvert sammen med andre
personlige papirer.
Post efter dødsfald går til anmelder af dødsfald eller til den, som af anmelder har
fået fuldmagt.
”Tænk” har lavet en gennemgang af spørgsmål vedr. dødsfald.
Hvis man gerne vil hjælpe sine efterladte er det en god idé at skrive ”Min sidste
vilje” og aflevere kopi til bedemand.
Samtale med bedemand efter dødsfald afklarer alle praktiske spørgsmål vedr.
begravelse/bisættelse. Alle regninger vedr. bisættelse kan samles hos bedemand.
Bedemand kontakter ”Danmark” ang. evt. begravelseshjælp.
Offentlig begravelseshjælp udbetales med ref. til formuestørrelse ud fra aktiver
og passiver i boet.
Alternative ”begravelsesformer” kan lade sig gøre – undersøg grundigt formelle
regler – spørg bedemanden.
Advokat Erik Heilesen gennemgår regler og spørgsmål vedr. arv og
testamente.
Hvis man bor sammen og ikke er gift er det vigtigt at skrive testamente.
Normalt skrives testamente ved notaren, som opbevarer kopi.
Ved særlig situation – sygeleje – kan udfærdiges et vidnetestamente.
Det frarådes at oprette såkaldt digitalt testamente.
Man kan testamentere sin arv som særeje. Vigtigt at gøre arvinger opmærksom
på, at særeje kan bevares ved at oprette en særlig konto.
Skifteretten udsteder en skifteretsattest som frigør boet, og der angives en
ansvarlig person for privat skifte.
Hvis der er tvivlsspørgsmål indsættes en bobestyrer.
Ved separation bortfalder arveretten.

4. Nyt om forsikringsforhold.
Anita har fra Kontoret for udsatte voksne og civilsamfund fået tilsendt:
Lov om ændring af lov om social service. Lov nr. 237 af 15/03/2017.
Loven træder i kraft d. 1. juli 2017.
Spørgsmålet er så, hvordan Vejle Kommune vil benytte sig af loven.
Det vil blive drøftet på næste møde i Frivilligrådet.
5. Spørgsmål vedr. FRISE – kontingentbetaling.
Jelling har trods rykker til FRISE ikke modtaget opkrævning i 2016/17.
Vejle betaler 5000 kr. årligt. Øvrige lokalcentre har ikke betalt.
Fremover fortsætter vi den model.
6. Nyt fra Frivilligrådet v. Anita.
En nedsat arbejdsgruppe arbejder med revision af vedtægt og forretningsorden.
Dialogmøde d. 31/05 om deltagelse og aktivt medborgerskab gav 16 forskellige
emner til debat. Der blev skrevet referat/stikord ved alle grupper. Det bliver
spændende at se, hvad der kan komme ud af debatten.
7. Orientering fra Foreningernes Hus v. Else Marie Schmidt.
Forsøgsordning om at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan arbejde 15 timer
om ugen inden for visse regler forlænges året ud.
Spørg for en sikkerhed skyld i egen fagforening.
Odense er blevet center for Projekt Frivillig i region Syd.
EM gør opmærksom på et firma, hvor man kan få rabat på indkøb af
softwaremateriale: https://techsoup.dk/
8. Korte indlæg fra de enkelte centre.
Der henvises til skriftlige bilag fra centrene. (vedhæftede)
9. Eventuelt. Ingen kommentarer.
Afslutning med en sang
Næste møde: 3. oktober i Vejle.
Jelling d. 7. juni, 2017
Referent: Gudrun Møller

