Referat ; Fælles Forum tirsdag den 29. maj 2018 kl. 17.00 - 20.00
Mødested ; Højagercentret , Ringvejen 1. , 7300 Jelling
1. Velkomst og sang
2. Valg af referent
Ingen ønskede at påtage sig rollen permanent, så beslutningen blev;
At den gruppe der afholder mødet, sørger for referent.
3. Godkendelse af referat fra 06.02.2018

Godkendt.

4. Hvilke opgaver er de enkelte Frivilligcentre involveret i ?
(En kort orientering vil være hensigtsmæssig under hensyntagen til, at der er
nyvalgte medlemmer med for første gang).

De enkelte centre redegjorde i hovedtræk for de aktiviteter, der foregår de
forskellige steder. Værktøjskassen herunder IT - hjælp, er et tilbud hos alle,
derudover blev nævnt; telefontjenesten , ledsagerordningen, bistand ved
ansøgning om håndværkerfradrag mv. , ligeledes blev fremhævet , at alle har et
udbredt lokalt netværk af foreninger og grupper, man servicerer og samarbejder
med.
Foreningernes Hus i Vejle har er bredt spekter af tilbud; værktøjskassen, værested
for psykisk handicappede, tirsdagscafe, elever i praktik fra Bøgevangskolen,
selvhjælpsgrupper, lektiehjælp mm. Derudover er tilknyttet ca. 65 medlemsforeninger, der har aktiviteter i Huset.

5. Indlæg ved Trine Kragelund Jensen, Stabs- & Økonomichef i Velfærdsforvaltningen,Vejle
Hvordan serviceres de frivillige ?
Kan kommunen servicere, uden at blive styrende ?
Hvordan "spiller" vi sammen ?
Vi skal åbne meget mere op for gensidig orientering,,,, samarbejdet skal udbygges
både mellem ; kommune & frivillige , kommunen internt og de frivillige
interessegrupper imellem.
Interessefællesskaber skal styrkes.
Den efterfølgende debat, viste klart, at man meget gerne medvirker til et positiv og
konstruktivt samarbejde, og er samtidig indstillet på, at man som frivillig har et
medansvar for at det lykkes.
6. Nyt fra Frivilligrådet
Intet nyt at berette.
7. Nyt fra Den Frivillige Verden v/ Else Marie Schmidt, Foreningernes Hus, Vejle.
Innovationsmål ;

Ensomhed

og

Arbejdsfællesskab & interessefællesskab.

Der mangler viden om, hvad der findes af tilbud og muligheder. Der er ganske givet
medborgere, der kunne have gavn og glæde af en eller flere af de nuværende
tilbud, men er ikke klar over, at de er der. Her kan frivillige måske være med til at
observere og formidle kontakt.
Persondata forordningen . Der har været afholdt kursus med 32 kursister, det
maksimale man kunne have.
Sund fornuft rækker langt, men der er en række bestemmelser, som man skal være
opmærksom på ,,,, det gælder også frivilligsektoren, herunder FrivilligCentrene.
Else Marie gennemgik en "huskeliste" med en række punkter, man skal være
opmærksom på ,,,, listen bliver sendt til os alle. De fremtidige skemaer og relevant
materiale vedr. Persondata forordningen, vil blive rundsendt til os.
8. Korte indlæg fra Frivilligcentrene . Punktet udgår.

9. Den kommunale vejviser trænger til revision ?
Den nævnte kommunale vejviser har ikke været ajourført gennem de seneste år, og
det gennerelle indtryk var, at ingen bruger den mere.
Hvad gør I de forskellige steder for at anerkende de frivillige i jeres område ?

De enkelte centre viser deres anerkendelse på forskellig vis;
* en årlig udflugt
* julefrokost med en lille julegave
* årsmøde eller anden hyggelig samvær med spisning
* derudover indbydes frivillige ofte til forskellige arrangementer
10. Eventuelt.
Foreningernes Hus , Vejle arrangere Åbent Hus fredag den 8. juni kl. 13 - 20 ,
samme dag som Vejle kommunes Folkemøde.
Arrangementets formål ; at skabe netværk mellem foreninger og aktiviteter.
KOM VIDERE MAND Et tilbud om et kursus kun for mænd som af en eller anden
grund har det lidt svært i sjælen.

Næste møde ; tirsdag den 9. oktober 2018 i Egtved.
11. Afslutning med en sang.
--------- o -------referent : Nis Bruun
Jelling den o1.o6.2o18

