Referat fra møde i Fælles Forum
8. oktober 2019 i Foreningernes Hus Vejle

Deltagere:

2 fra Børkop, 2 fra Egtved, 4 fra Give, 3 fra Jelling, 3 fra Vejle

Mødeleder:

Anne Mette Raal, Vejle

Referent:

Else Marie Schmidt, Vejle

Formand for Foreningernes Hus Vejle, Anne Mette Raal, bød velkommen, og vi startede som vanligt mødet
med en sang ”September’s Himmel er så blå” med Torben som kompetent forsanger.
3. Godkendelse af referat fra 28.5.19
Referatet blev godkendt.
4. + 5. Drøftelse af formålet og fremtidsvision for frivilligcentrene
De to punkter skabte en livlig debat med input fra alle sider. De to emner kan ikke adskilles, og vil derfor
blive refereret sammen i overordnet form.
Give: Petra - Selvom vi som styregruppe ikke er der, vil det frivillige arbejde efter vores opfattelse stadig
blive udført i stort omfang. Vi opfatter os som en paraplyorganisation, der understøtter og informerer de
foreninger, der udfører det frivillige arbejde. De dialogmøder, vi afholder, bliver opfattet positivt af de
frivillige, fordi de af den vej får de informationer, de har brug for.
Keld: Det er vigtigt, at vi som frivilligcenter er fødselshjælpere til nye aktiviteter eller aktiviteter, der ikke
fungerer. Vi skal ikke nødvendigvis holde fast i noget, som andre gerne vil gøre. Vi skal være med til at
inspirere borgerne til at deltage i det frivillige sociale arbejde.
Egtved: Vi ved, at vi er privilegerede, fordi vi holder til på et aktivitetscenter, som vi har et meget tæt
samarbejde med. Vores arbejde er meget koncentreret om Egtved. Fra gammel tid er der et skel mellem
lokalområderne, som stadig er aktivt, og det betyder, at de andre lokalområder har gang i mange
aktiviteter, som eksisterer uden vores hjælp.
Egtved har sammen med Vejle Kommune gennemført en undersøgelse for at afdække problemer med
ensomhed. Undersøgelsen var positiv forstået på den måde, at der overordnet ikke viste sig flere
ensomme, end man kendte til i forvejen. Et samarbejde med en lokal ildsjæl har sat gang i et projekt med
Virtuelle briller, der skal få bedre fat på den yngre målgruppe.
En ny formand for Ældre Sagen med en mere åben indstilling og et mindre behov for at være
”bannerfører”, har banet vejen for et meget tættere samarbejde. Det betyder, at visse aktiviteter
organisatorisk flyttes til Ældre Sagen fx indkøbshjælp, besøgsvenner og stolegymnastik. Skolevenner
fortsættes som hidtil sammen med en ansat fra Egetofte. Det forbedrede samarbejde giver Egtved adgang
til flere frivillige, flere ressourcer og fx til økonomisk tilskud til fællesspisningsarrangement.
Jelling: Styregruppen er mest synlig, når vi holder vores årsmøde, som vi blandt andet bruger som et slags
tak til de frivillige. Vi holder fast i vores kontortid, men der ringes udelukkende om Værktøjskassen, og det

kunne man lige så godt gøre til et andet sted. Styregruppen flytter nok ikke så meget, men det er vigtigt, at
vi har et lokalt blik for de svage og sårbare, så de ikke falder igennem.
I Jelling vil vi overveje at have en styregruppe eller repræsentation på en anden måde end i dag.
Børkop: Børkop er en pendlerby, hvor rigtig mange indbyggere kører ud af byen hver dag. Det giver
udfordringer for Frivilligcenteret. Generelt har centeret for lidt at lave. Ser det som to problematikker.
Bliver der sat nye aktiviteter i gang er det svært at finde frivillige, og kan man finde frivillige, er der ikke
brugere til aktiviteten. Har kontakt til Englystparken om samarbejde om aktiviteter. To nye frivillige er
startet i Værktøjskassen, der har en passende mængde opgaver.
Også i Børkop har Ældre Sagen åbnet op for mere samarbejde.
Vejle: Vejle adskiller sig fra de øvrige centre ved også at være et handicapcenter og ved at have egne
lokaler samt enkelte ansatte. Foreningernes Hus Vejle danner fundament for at pt. 75 foreninger kan udøve
deres aktiviteter, for en selvhjælpsafdeling med meget aktivitet og for Værktøjskassen, Lektiecafeen og en
række ad’hoc-aktiviteter. Lektiecafeen har netop udvidet deres aktiviteter fra 1 til 3 dage, og der kommer
nu cirka 15-25 unge hver gang.
For de frivillige, der er tilknyttet Foreningernes Hus, har det sociale stor betydning. Det er vigtigt, at de har
et sted, de kan referere til, og hvor de kan vende de ting, der rører sig, og de udfordringer, de møder. Pt.
største udfordring i FHV er mangel på lokaler og tid til de mange aktiviteter, der skal sættes i gang.
6. Hvad giver frivilligcentrene tilskud til/hvad må §18 midler bruges til
Give: Vi forstår det sådan, at §18 midlerne skal understøtte og værdsætte de frivilliges arbejde, så vi bruger
især pengene til en god foredragsholder og forplejning til vores årsmøde samt en årlig udflugt for de
frivillige. Vi vil selvfølgelig gerne have flere penge, men vi kan godt få dem, vi har, til at slå til.
Børkop: Vil gerne have lidt flere penge, da det er en forudsætning for, at udvide ringeordningen. Det er en
fast aftale, at de frivillige ringere får 1,25 kr. pr. person pr. opkald.
Vejle: Pengene bruges til de konkrete aktiviteter, de er søgt til fx Selvhjælp og Værktøjskassen. Vi vender
tingene om, og kigger især på, hvad vi ikke må bruge pengene til (husleje, løn etc.). i 2019 fik vi lidt mindre
til Værktøjskassen end vi har fået andre år. Derfor må vi muligvis dække nogle af Værktøjskassens
omkostninger via husets drift i år.
Jelling: Vi er rigtig glade for, at Røde Kors har overtaget vores ringeordning på den måde, at de har givet os
en telefon, som vi skiftes til at passe.
Egtved: På grund af de mange, som vi samarbejder med om aktiviteter, kommer vi ikke til at bruge alle §18
midler i år. Vi mener ikke, at pengene bare skal bruges, hvis vi ikke har et konkret behov.
7. Inspirerende historier fra frivilligcentrene
Egtved: har meget glæde af at være med i det lokale BID samarbejde (Business Improvement Districts), der
blandt andet står bag den årlige ”Lyserød uge” (Støt Brysterne-kampagne) samt et åbent hus arrangement,
hvor det lykkedes at få et nyt medlem til styregruppen, så der nu er 8 medlemmer! (læs mere om BID her
https://biddanmark.dk/ ).
Villy har deltaget i et panel med Danske Seniorer og Forbrugerrådet Tænk med emnet ”Hvad gør
digitaliseringen ved os”. I panelet deltog endvidere rådgivere for digitaliseringsstyrelsen, så det var en god

mulighed for at få båret betragtninger om de udfordringer, der blandt andet er med at komme ud af fx
digital post, ind til de rette personer.
Villy gør endvidere opmærksom på, at Borgerservice er meget serviceminded, hvis der er behov for at
hjælpe en borger med at blive fritaget for digital post. Borgeren skal selv møde op, eller I kan hjælpe, hvis I
får en fuldmagt.
Vejle: Holder i samarbejde med Ældre Sagen et gå-hjem-møde om Det Gode Værtskab, så vi kan blive
bedre til at inkludere vores frivillige og deltagerne i arrangementer i fællesskabet. Tirsdag den 29. oktober
kl. 16 i FHV. Se vedhæftede invitation, som I gerne må videreformidle. Alle er velkomne.
8. Drøftelse af Frivillig fredag
Der var i år 160 deltagere til Frivillig fredag. Underholdningen med Lune Carlsen var dyr men rigtig god.
Derimod var deltagerne i Fælles Forum enige om, at foredraget var en tynd kop te. Konceptet med meget
dialog mellem tilhørerne fungerede ikke, og det var svært at huske de væsentligste pointer fra foredraget.
Der burde have været en konklusion til sidst.
Der burde have været mere styr på planlægningen – emnet for foredraget var blevet ændret undervejs,
uden at det var blevet formidlet til dem, der skulle præsentere foredragsholderen. Politikerne bør være
mere med i valg af foredragsholder, da det er kommunens/politikernes fest for de frivillige.
Der er dog stor enighed om, at det samlet set igen i år var en rigtig god fest, og at der ikke er tvivl om, at
politikerne mener det oprigtigt, når de takker de frivillige for det store arbejde.
9. Erfaringer med økonomisk rådgivning
Give har ønsket muligheden for økonomisk rådgivning. Og det er nu lykkedes for Dansk Folkehjælp at finde
en frivillig i Give-området, der har lyst til at arbejde med dette, så der nu kan udbydes økonomisk
rådgivning via Dansk Folkehjælp i Give. I Vejle har der været mulighed for økonomisk rådgivning via Dansk
Folkehjælp i 2-3 år. En meget brugt og værdsat aktivitet.
10. Eventuelt
Knud Møller, Give, der er en del af formandsskabet i Frivilligrådet gjorde opmærksom på, at det har stor
værdi, at Fælles Forum møderne bliver afholdt, da det er Frivilligrådets mulighed for at følge med i, hvad
der rører sig, i de enkelte frivilligcentre.
Øvrige deltagere var enige i, at møderne er inspirerende og givtige, så det blev besluttet at fortsætte med 3
årlige møder, der afholdes således:
Egtved – 18. februar 2020 kl. 17.
Jelling – 26. maj 2020 kl. 17.
Børkop – 20. oktober 2020 kl. 17.

Vejle siger tak for et godt og hyggeligt møde med en livlig og inspirerende debat☺.
Vi ses i 2020!
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