Referat fra møde i Fælles Forum i Vejle d. 25. november, 2014.
Deltagere:
Børkop: Grethe K, Torben M, Inge H.
Egtved: Kent J.
Give: Petra R, Helga F, Anita F, Knud M.
Jelling: Fritse M, Dorrit J, Nis B, Gudrun M.
Vejle: Kasper L, Anders H.A, Knud H, Karen Marie S.
Dagsorden:
1. Velkomst og sang
2. Oplæg om det nye sundhedshus v. afdelingsleder Birthe Pors Christensen
Et meget spændende oplæg.
BP fortæller om husets tilblivelse og viser billeder med husets indretning.
Huset rummer faciliteter for UCL, region Syddanmark og Vejle Kommune.
Vejle Kommunes Myndighedsafdeling er ved trappetårn B
Sundheds- og forebyggelsesafdeling er ved trappetårn A
Der er kursustilbud til borgere med forskellige behov: Diabetes 2, kol, kræft,
hjerteproblemer, stress og depression, smerter, overvægt, genoptræning efter
sygehusophold.
Der er hjælp ved psykolog, psyko- fysio- ergoterapeut, sygeplejerske.
Ud over tilbud i huset er der tilbud om kurser ud i områderne. Eksempelvis
rygestopbus.
Et nyt tiltag: Spor 18 – retter sig mod unge, som mistrives.
(Maria gør opmærksom på et nyt projekt ”trivselsgrupper for børn og unge”,
hvortil Frivilligcenter og selvhjælp Vejle har modtaget 800.000 kr fra
A.P.Møller Fonden for Almene Formaal. (Se bilag fra Vejle.)
3. Godkendelse af referat fra 2. september. Godkendt.
4. Orientering fra Frivilligrådet v. Anita
Anita fortæller, hvordan man er kommet fra start med at prioritere de vedtagne
arbejdsemner. (se pkt. 5 i referat fra 2. september)
De i alt 17 emner er ordnet i 6 hovedgrupper i prioriteret rækkefølge.
(se referat fra Frivilligrådet d. 6. oktober, pkt. 2b)
Første emne om synlighed af frivillige er i gang. Her arbejder Susanne, Kent,
Bjarne, Erik og Anita. Anita indkalder t møde.
Andet emne om samarbejde mellem ansatte og frivillige er på vej. Her arbejder
Nis, Kent, Bjarne, Birthe og Anita. Anita indkalder.
Tredje emne om Frivilligrådets synlighed. Her arbejder Yasser, Anders, Lotte,
Jørgen og Susanne. Susanne indkalder.
Guide for samarbejde mellem ansatte og frivillige i V K foreligger nu. (se bilag)

Anita har haft møde med Kirsten Tønnesen, Birger Kruse og Jeanette Skjellerup
for at få drøftet spørgsmål vedr. samspillet mellem kommunen og Frivilligrådet.
Hvordan spiller embedsværket og politikerne sammen vedr. Frivilligrådet?
Hvordan er kommunens opfattelse vedr. ejerskab af Frivilligrådet?
Kan flere relevante udvalg deltage i dialogmøder?
Der deltager ikke ansatte ved Vejle Kommune i arbejdsgruppen vedr.
Frivilligprisen, Frivillig Fredag og fejring af de frivillige.
Spørgsmål vedr. økonomi er ikke afklaret.
Birger Kruse deltager fremover i planlægningsmøderne af dagsorden.
Hvad gør man, når både medlem og suppleant må udtræde af Frivilligrådet?
Behov for justering af valgprocedure.
5. Orientering fra Maria
Ud fra den seneste tids henvendelser fra forskellige afdelinger i kommunen
mærker man i frivilligcentret en tendens til, at samarbejdet mellem kommunen
og de frivillige er i fare for at udvikle sig til, at man fra kommunens side ønsker
at få borgere beskæftiget med frivilligt arbejde med hjælp hertil fra andre
frivillige.
Det er vigtigt, at frivillige sætter en grænse for, hvad der tages ansvar for.

6. Kort Orientering fra centrene
I forbindelse med Gives oplæg taler vi om bisidderordsning.
Emnet tages op som punkt på næste møde.
I forbindelse med Vejles oplæg: Maria udsender matr. vedr. projekt om
trivselsgrupper.
7. Mødekalender for 2015
3/2: Børkop, 5/5: Egtved, 1/9: Jelling, 1/12: Give
8. Eventuelt
Kent gør opmærksom på, at der er opstået et problem vedr. forsikring.
En tidligere ordning er ikke længere gældende.
Hvor mange er forsikrede og for hvad?
Knud kontakter forsikringsselskab.
Referent: Gudrun Møller

