Møde i Fælles Forum tirsdag d. 7. februar 2017 kl. 17.00 – 20.00
Deltagere:
Børkop: Grethe, Birte, Torben
Egtved: Anne, Kent
Give: Petra, Minna, Anita, Erik, Karen, Knud, Gurli
Jelling: Gudrun, Nis, Arne
Vejle: Kasper, Knud, Else Marie
Dagsorden:
1. Velkomst og sang.
2. Godkendelse af referat fra 6. september 2016. Godkendt.
3. Fremvisning af Frivilligcenter Gives Net-præsentation af styregruppen og
centrets forskellige frivillige tilbud v. Anita Fogh.
I Kulturhuset i Give kører en meget fin fremvisning som Power Point sløjfe. Den
viser situationer fra de forskellige tilbud.
Forslag fra Torben om at vi måske kan synliggøre det frivillige sociale arbejde
via boligforeningerne.
4. Orientering om nyt fra de fem centre.
Skriftlige bilag fra centrene vedlægges.
5. Nyt fra den frivillige verden v. Else Marie Schmidt, leder af Foreningernes Hus.
Der har hidtil været travlt med strukturering af husets organisation, så der er
ikke blevet tid til meget kik udadtil.
Der er dannet en bestyrelse fælles for handicapforeninger, medlemsforeninger
for frivillige og frivillige organisationer.
EM henviser i øvrigt til Nyhedsbrev, som udsendes med jævnlige mellemrum.
(Nyhedsbrev vil blive sendt til os alle, når ny adresseliste er klar)
6. Orientering fra Frivilligrådet v. Anita Fogh. Udgår.
7. Frivilligcenter Ikast/Brande – organisering, tilbud, samarbejde med
kommunen og FrivilligBørsen v.
Charlotte Holleufer, leder af Frivilligcenter Ikast-Brande
Vibeke Grønskov, Ikast-Brande Kommunes frivilligkoordinator
ChH er fra 1. januar 2012 ansat med 40 timer til at lede frivilligcenter I-B i
samarbejde med kommunens frivilligkoordinator VG.
VG har en fortid som leder af dagcenter.
Kommunen vil gerne understøtte det frivillige arbejde.

VG er ansat af hensyn til svage borgere.
VG observerer og støtter gennem besøg og samtaler f.eks. på plejehjem og i
brugerstyrede dagcentre og formidler kontakt t. frivilligt arbejde.
VG er kommunens kontaktperson t. frivillige sociale foreninger og forvalter
fordelingen af §18 midler.
2 gange årligt afleverer VG skriftlig rapport til kommunen.
En gang om året afholdes FrivilligBørs i Remisen i Brande.
Børsen har hentet inspiration gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde og fra
Norge og Sverige.
Ideen går ud på at mennesker mødes og skaber nye relationer ved at indgå
aftaler/kontrakter med hinanden på tværs af traditionelle tilhørsforhold.
Igangsætning af projektet er en stor opgave, hvor det handler om at få god
kontakt med vigtige nøglepersoner.
Det handler om at få tre områder til at mødes:
Erhvervslivet
Kommunale institutioner
Frivillige organisationer, grupper og enkeltpersoner
Svært at få erhvervslivet med
Interesse for at få kultur- og fritidsaktiviteter med
Der er ingen boder - folk må medbringe, hvad de selv kan bære.
Alle går rundt mellem hinanden ca. 1½ time, og bagefter er der middag, hvor
kommunalt ansatte og politikere serverer.
Ved første møde deltog ca. 250 mennesker repræsenterende 50-60 områder,
som kunne ønske eller tilbyde opgaver.
Man kan kun være med, hvis man har/giver eller ønsker en opgave
Rotary stillede op som børsmæglere og folk fra LO holdt øje med aftaler.
Frivilligcentrets budget er på 63.000 kr. årligt. Udgifter dækkes af donationer
fra forskellige fonde og puljer.
Børsen er på kommunens budget med en underskudsgaranti.
Næste Børs afholdes fredag, d.28. september kl. 17 i Remisen, Brande.
www.frivilligbors-ikast-brande.dk
13 steder, som har afholdt Børs, findes på Frises hjemmeside www.frise.dk
8. Mødeplan for 2017 – tirsdage kl. 17.00 – 20.00
6. juni i Børkop
3. oktober i Vejle
9. Eventuelt – afslutning med en sang.
Referent: Gudrun Møller

