Referat af møde i Fælles forum i Egtved d. 6. september, 2016.
Deltagere:
Børkop: Birte G, Torben M, Inge H.
Egtved: Kent J, Villy N, Anna P.
Give: Anita F, Knud M.
Jelling: Nis B, Arne A, Ole N, Gudrun M.
Vejle: Anders H.A, Kasper L, Else Marie Schmidt/Foreningernes Hus
Dagsorden:
1. Velkomst og sang.
2. Vedtægter – tegningsret/fuldmagt. Egtved.
Kent fortæller, at Danske Bank har krævet oplysning om, hvem der er
tegningsberettiget for Frivilligcenter Egtved. Det skal skrives ind i en forenings
vedtægter.
3. Mødetermin – antal møder pr. år. Egtved.
Fremover fra 1. januar mødes Fælles Forum 3 gange årligt, 1. tirsdag i
månederne: februar, juni og oktober.
4. Godkendelse af referat fra 3.5.2016 i Børkop. Godkendt.
5. Frivilligrådet – revision af Frivilligpolitikken for Vejle Kommune.
Hvad er vigtigt for frivilligcentrene, at en ”aftale” med Vejle Kommune
indeholder? Anita.
Jan Mortensen fra Borgerservice kunne ikke komme og fortælle om fritagelse
for digitalisering. Han inviteres til næste FVR- møde.
Birger Kruse kunne oplyse at 7.225 borgere havde fået permanent fritagelse fra
digital post, mens 2.546 borgere havde fået midlertidig fritagelse og derfor nu
igen skal søge om fritagelse. Vejle Kommune udsender nye blanketter – skriv:
ønsker permanent fritagelse, hvis det ønskes, da der på den nye blanket ikke er
en særlig rubrik til dette ønske.
Til frivilligprisen 2016 er indstillet 15 kandidater.
6 er blevet nomineret: børn og unge:1, handicap:1, humanitær omr.:1, ældre:3.
(ingen kandidater fra væresteder og patientforeninger)
Frivilligfest med uddeling af prisen afholdes fredag d. 30. sept. kl. 15.30 – 19.30
Peter Mygind holder oplæg og ”Glade Sømænd” spiller.
Tilmelding til festen inden d. 11. sept.
Vedr. Frivilligpolitikken:
Anita har kontaktet kommunaldirektør Niels Aagesen, som er interesseret i at
mødes med Anita vedr. det forslag, som Frivilligrådet har indsendt 16.5. 2016.

Der er aftalt møde d. 4.10.2016 mellem Anita, Birger Kruse, velfærdsdirektør
Anne Mette Lund og Niels Aagesen (hvis han har mulighed for at deltage)
I det politiske system drøftes i alle udvalg en såkaldt samskabelsesstrategi.
Et skriftligt udkast ventes klart til næste frivilligrådsmøde i Børkop 27.10.2016.
Dialogmøde mellem kommunen og Frivilligrådet er udsat til 2017, da der først
skal tages stilling til den forventede samskabelsesstrategi.
Som afrunding af punktet udveksles synspunkter på, hvordan Vejle Kommunes
frivilligpolitik fremover skal udformes.
6. Orientering fra Vejle Frivilligcenter - Else Marie Schmidt.
Frise/forening for frivilligcentre og selvhjælp har foretaget en undersøgelse af
60 vilkårligt udvalgte frivilligcentre.
Hvordan er bestyrelser sammensat?
Hvordan er ledernes fokus på henholdsvis drift og strategi?
Hvordan er fokus på samarbejde med kommunerne?
EMS gør opmærksom på en pulje under udvalget for samfund og nærdemokrati
som kan søges til udendørs opgaver uden for Vejle by.
Søg på www.lokalsamfund.vejle.dk
7. Kort fra centrene.
Se vedhæftede bilag.
Anita foreslår, at Else Marie fortæller om Foreningernes Hus’s drøftelse af
værdier og visioner på næste møde i Jelling.
8. Eventuelt.
Anita ansøger kommunen om 24.995,00 kr. til frivilligcentrene i §18 puljen.
Lidt om skrabelodder, muleposer og t-shirts.
Tak for et godt møde – afrundet med en sang og lækkert smørrebrød.
PS: Fornem velkomst med glad orkestermusik.
Næste møde på Højager i Jelling tirsdag d. 6. september.
Jelling d. 7. september 2016
Referent: Gudrun Møller

