12. maj 2015

Referat fra Det Frivillige Samråds Repræsentantskabsmøde 11. maj 2015, kl. 19.00
i Skovparkens Mødelokaler
Til stede – foruden Forretningsudvalget som var Erik Fuglsang/Høreforeningen, Gerda Kjær Hansen/
PTU, Alvilda Nielsen/Foreningen for Førtidspens., Lass Godiksen/Dansk Handikap org., Bodil
Øllgaard/ Røde Kors, Lilly Brøndum/Hjernesagen og Elly Bloch/Osteoporoseforeningen
repræsentanter fra
Hjerteforeningen
”
Øens Dagligstue
Høreforeningen
LEV
Herrerværelset
”
Dansk Blindesamfund
”
”
Hjerneskadeforeningen
”
Parkinsonforeningen
Gæst

- Ivan H. Sørensen
- Poul F. Pedersen
- Børge Nissum
- Jens Peder Dalgaard
- Villy Lauridsen
- Henning Iversen
- Leif Andersen
- Anna Marie Jensen
- Marie Andersen
- Berit K. Jensen
- Bente Kjær
- Margrethe Hansen
- Hanne Fuglsang

Formanden Erik Fuglsang bød velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Forretningsudvalget foreslog Henning Iversen, som blev valgt uden modkandidat, hvorefter han
konstaterede Repræsentantskabsmødet lovlig indvarslet, idet indkaldelse var udsendt 8. april
2. Valg af 2 stemmetællere
Poul F Pedersen og Marie Andersen blev valgt.
3. Forretningsudvalgets beretning ved formanden Erik Fuglsang
I det år der er gået siden sidste repræsentantskabsmøde, har der været afholdt 12 møder i Frivilligt
Samråd. Referat fra disse møder er sendt til foreningerne for at man kan følge med i, hvad der
løbende sker på området.

Da vi ikke har fået henvendelser herom, vil jeg ikke kommentere yderligere på disse referater,
Men tage nogle områder op der fortjener omtale og kommentarer.
På det første ordinære møde konstituerede bestyrelsen sig således:
formand: Erik Fuglsang.
næstformand: Gerda Kjær Hansen
sekretær: Elly Duus Bloch
kasserer: Lass Godiksen
lokale ansvarlig: Alvilda Nielsen
Øvrige medlemmer: Bodil Øllgaard, Lilly Brøndum og 1.ste suppleant Margrethe Hansen.
Efter konstituering gik vi straks i gang med årets opgaver.
Her vil jeg omtale frivilligbutikken, der åbnede i uge 19 frem til uge 26.
Formålet med butikken var at skabe synlighed omkring det frivillige sociale arbejde på Mors.
Butikken var udstillingsvindue for de enkelte foreninger, hvor man gjorde opmærksom på hvad
disse står for.
Besøgene var varierende og nye frivillige kunne melde sig. Det samlede resultat for besøgende var:
766 og nye frivillige 18. Gode samtaler 222.
Resultatet må siges at være tilfredsstillende eftersom det var nyt.
Det næste jeg vil omtale er MOA der står for – mobil – omsorg – aktivitets team.
Morsø kommune nedsatte et team, til gavn for beboere på plejecentre og ældre borgere i eget hjem
med behov for omsorg og øget aktivitet. Det er mit indtryk, at det kører godt og skaber omsorg og
glæde for de borgere, der før ikke fik besøg, med mere. De tre personer har base på Rolstruplund.
Navnene er - Kirsten Boller Pedersen, Line Kæmpe og Erik Lank.
Den 25. november var der stormøde i Øster Jølby: Temadag for frivillige på Mors med overskriften
”Hvor går grænsen for mig som frivillig?”
Dagen var velbesøgt ca. 150 mødte frem og hørte Hans Stavnsager fortælle herom.
Efter oplæg var der debat, hvor mange deltog aktivt for at få skabt klarhed om hvad frivilligt arbejde
er. Dagen sluttede med en god suppe til alle fremmødte.
Den 8. december blev handikapprisen uddelt. Den gik til Lass Godiksen for den store indsats han til
enhver tid gør for andre. En god dag med taler og kaffe.
Vi har også i år fordelt § 18 midlerne. Der var desværre ikke mange ansøgere, men vi oplevede for
første gang, at vor indstilling blev 100 % fulgt af Socialudvalget, der udtalte følgende: Samrådet
kender foreningerne indgående og har rent ud sagt en større kompetence på området.
Tidligere kunne vi bruge tid og kræfter på indstillingen, der efterfølgende blev underkendt.
Vi håber fortsat på positivt samarbejde med Socialudvalget. Det fremmer forståelsen for os alle.
Der er i årets løb udarbejdet en Drejebog for frivillige, som er godkendt af politikerne på Mors.
Denne bog er med til at skabe tryghed for den frivillige og de ansatte, således at der ikke må opstå
konflikter om, hvor grænsen for frivilligt arbejde er.
Der er taget højde for forsikringsmæssige forhold, og der underskrives aftale med den frivillige og

den enkelte institution. Fremadrettet må det give tryghed for alle implicerede.
Oplæste fra Drejebogen –
Morsø kommune vil gerne sætte fokus på samarbejdet mellem frivillige og kommune og skabe
nytænkning og refleksion, som kan være med til at fastholde eksisterende aktiviteter og skabe
nye. Dette samspil foregår mellem frivillige, borgere, netværk, lokalsamfundet og/eller
frivillige foreninger. Morsø kommune forventer, at de ansatte påtager sig det at samarbejde
med frivillige, som en arbejdsopgave i tillæg til andre opgaver. Ved at opkvalificere og
strukturere samarbejdet bliver det en fordel for alle, der enten udfører frivillige aktiviteter,
har behov for aktiviteterne, og for medarbejderne.
Frivillige skal ikke løse faste kommunale opgaver. De skal bidrage med lokale fællesskaber,
forebyggelse, sociale og psykiske aktiviteter, der sætter borgerne i centrum.
I det forløbne år er der udgivet Nyhedsbreve i alt 4 stk.
Fra starten var der nedsat en redaktion bestående af 4 personer til at varetage opgaven. Det gik godt
i starten, men her på det seneste er der ændret således at redaktionen nu består af: Elly Bloch,
Margrethe Hansen og Charlotte Kristensen. Vi håber fortsat på godt arbejde på bladet.
Ansøgning om oprettelse af Frivilligcenter på Mors ligger stille i øjeblikket, da ministeriet ikke har
udmeldt ansøgningsfrist på området. Men – vi er klar med en ny ansøgning, der på alle områder er
gennemgået for evt. mangler og fejl med hjælp fra Friise.
Fremadrettet er der store opgaver, der skal løses. Der er megen fokus på frivillige i årene der
kommer. Samspillet med myndighederne og de frivillige sker på næsten alle fronter. Derfor er det
meget vigtigt, at være velforberedt herpå.
Med stor, stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i året der er gået, hvis ikke
det var tilfældet, var der ikke opnået de omtalte resultater.
Tak til alle foreninger for jeres bidrag, og tak til Poul Olsen og Charlotte for jeres indsats.
Med disse ord overgiver jeg beretningen til jer fremmødte.
Alvilda Nielsen havde en supplerende oplysning omkring ansøgningen til Frivilligcenter, hvor
ministeriet har meldt ud, at ansøgningsfrist snarest vil blive meldt ud.
Der var ingen yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter den blev taget
til efterretning.
4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Lass Godiksen gennemgik de 2 regnskaber
- Det frivillige Samråd – 2014
Årets resultat minus 24.845,08 kr., og slutresultat, aktiver (bank/kassebeh.) på 30.209,08 kr.
og
- De frivilliges mødelokaler - 2014
Årets resultat minus 69,95 kr., og slutresultat, aktiver (bank) på 1.810,75 kr.
Der var et enkelt spørgsmål vedrørende de indkøbte Ipad i f. t. afskrivning.
Derudover ingen kommentarer eller spørgsmål, og begge regnskaber godkendt.

5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag modtaget.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget, samt valg af 2 revisorer
og revisorsuppleant
Bestyrelsesmedlemmer på valg –
Erik Fuglsang som ikke genopstiller og Gerda Kjær Hansen og Alvilda Nielsen, som er
villig til genvalg.
Gerda Kjær Hansen og Alvilda Nielsen genvalgt uden modkandidater.
Margrethe Hansen valgt uden modkandidat i stedet for Erik Fuglsang.
Suppleanter
Birthe Mark villig til genvalg
Børge Nissum villig til genvalg
Leif Andersen foreslået
Alle 3 valgt i rækkefølgen – Børge Nissum, Birthe Mark og Leif Andersen.
Revisorer
Marie Andersen villig til genvalg - og genvalgt,
Poul F Pedersen foreslået – og valgt.
Revisorsuppleant
Birthe Mark foreslået – og valgt
7. Eventuelt
Intet.
Efterfølgende blev der serveret kaffe med brød.

For referat

Elly Duus Bloch

Dirigent – Henning Iversen

Formand - Erik Fuglsang

