Referat fra årsmøde i FrivilligCenterEgtved
Tirsdag d. 8.marts 2016
Deltagere fra følgende foreninger: Datastuen, Centerrådet for Egetoft, Kræftens
Bekæmpelse, Røde Kors, Ældre Sagen, Pensionistforeningen i Egtved, Frivilligrådet,
Hjerteforeningen, Frivilligkontoret Egtved, Egtvedgruppen, Petanque, Stigruppen,
Venneforeningen ved Ågården, Stolegymnastik. Spis sammen, Ødsted-Jerlev
Pensionistforening, Værktøjskassen.
1) Velkomst og præsentation af deltagerne:
Velkomst ved formanden for styregruppen for FrivilligCenter Egtved –
Kent Jensen.
Præsentation af deltagerne (se ovenfor)
Lars Peter Lund blev valgt til ordstyrer
Birthe Bjerg til referent.
2) Oplæg ved Birger Kruse, Velfærdsforvaltningen – om det frivillige
sociale arbejde i Vejle kommune:
Bilag vedhæftet.
Vedr. § 18 midlerne:
5.2 mio. blev uddelt – det er ca dobbelt så meget, som kommunen har
modtaget (bloktilskud). Vejle og Kolding kommune er dem, der deler mest ud i
Danmark (i forhold til det modtagne beløb fra staten)
Måske kan beløbene deles ud på en anden måde.?
Bemærkninger fra salen:
Man ønsker så lidt bureaukrati som muligt.
Penge, der er indtjent af de frivillige (bl.a. caféen på Egetoft) skal benyttes på
stedet – og ikke i kommunens kasse.
Det er kun politikerne, der kan ændre/træffe beslutninger.
Skal ”Frivillig festen” afholdes på en anden måde – måske sammen med
idrætsforeninger?
Måske kan det afholdes lokalt det ene år og andet år i Vejle.
Utroligt godt, at Frivilligkontorene blev etableret – det er der, at det frivillige
arbejde er ”helt nede på jorden”
Tak til Birger Kruse for et godt oplæg.
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3) Beretning om Frivilligkontorets arbejde i det forløbne år:
Beretning - se bilag.
Bemærkninger fra salen:
Man er imponeret over stolegymnastikprojektet.
Ros til folderne – måske lægge dem andre steder end på biblioteket.
Hvordan kan vi bruge Roberthus i fællesskab
Beretning godkendt.
4) Valg til Styregruppen på FrivilligCenter Egtved.:
Der var genvalg til Kent Jensen og Birthe Bjerg.
Gruppen prøver at finde suppleanter.
Til revisorer genvalgtes Ellen Lomholt og Inge Nielsen.

5) Eventuelt:
Kent Jensen gennemgik regnskabet, der omhandler både Frivilligkontoret,
Egtvedgruppen , Stolegymnastikken og Stigruppen.
Der overføres et beløb til en fælles ”Frivilligdag”
4 H gruppen vil anlægge lidt have ved Roberthus, de mangler måske lidt hjælp
i sommerferien for at vande afgrøderne.
Egtved skole arrangerer et sponsorløb for 0-6 årgang. Vi deltager med
vagtposter.
Mange foreninger går sammen i projektet ”Folkebevægelsen mod ensomhed” i
uge 17. Se nærmere i Egtved Posten
En tak til Kent for hans store arbejde i grupperne
Tak til Lars Peter for god styring af årsmødet.
Mødet blev afsluttet med en bid brød.
Styregruppen konstituerer sig senere med formand, næstformand og sekretær.
Referat ved Birthe Bjerg
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FrivilligCenter Egtved
Årsmøde 8. marts 2016.

Det frivillige arbejde
……hvor bevæger vi os hen

”Lidt historie”
•
•
•
•
•

Kommunalreformen i 2007
5 Frivilligcentre i Vejle Kommune
Frivilligrådet i Vejle Kommune
Frivilligrådet i DK www.frivilligraadet.dk
Center for frivillig socialt arbejde
www.frivillighed.dk

Lidt tal og fakta
• Danskerne giver en million frivilligtimer om
dagen
• 42 % af danskerne er frivillige i 2014
• Ældre og unge bruger mere tid på frivilligt
arbejde end andre aldersgrupper
• Mænd og kvinder er nu lige frivillige

Lidt tal og fakta
• 6 ud af 10 frivillige lægger vægt på fællesskab i
deres frivillige engagement.
• 3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet
med frivillige sociale foreninger
• 72 % af kommunerne inddrager frivillige i egne
kommunale aktiviteter mod 41 % i 2012.

…hvor bevæger vi os hen
• Hvorfor deltager danskerne i frivilligt arbejde
– At hjælpe andre står allerøverst på listen
– At indgå i et aktivt fællesskab
– Man får selv en værdi – livskvalitet – venskaber

…. hvor bevæger vi os hen
• Samarbejdet med frivillige og borgere stiller
krav til kommunerne
– For at nå et mål om en mere samskabende
kommune er det nødvendigt, at koble politik,
frivillighed og lokal udvikling tæt.
– Derudover skal leder- og medarbejderkompetencerne udvikles for at imødekomme
borgernes engagement.

… hvor bevæger vi os hen
• Vi taler om Frivillighed – Aktivt
medborgerskab – Samskabelse
– Samskabelse er noget andet og mere end
frivillighed og aktivt medborgerskab. Samskabelse
handler om samarbejde mellem kommunen,
civilsamfundet og markedet. Samskabelse dækker
reelt hele spændet fra Byrådet til det borgernære
niveau, hvor borgerne er aktive parter og løser
opgaver i civilsamfundet.

… hvor bevæger vi os hen
• Frivillighed er typisk borgere, der gerne vil
være med til at gøre en forskel for andre, og
som brænder for en sag. De frivillige
rekrutteres ofte, fordi de er pårørende, kender
andre, der er frivillige, eller fordi de vil støtte
et bestemt tiltag.

… hvor bevæger vi os hen
• Aktivt medborgerskab er mere ad hoc præget
og ofte tidsbegrænset. Borgerne påtager sig
ofte et større ansvar og kommer selv med
konkrete forslag til projekter og er selv aktive i
at løse dem.

Hvad gør vi så i Vejle
• Arbejder med en strategi for samskabelse
• ”at slippe håndbremsen”
• Har fokus på projekt spisevenner og ufrivillig
ensomhed
• Fordelingen af § 18 midler

Tid til spørgsmål og debat
*
Tak for en hyggelig formiddag

