
Referat Repræsentantskabsmøde Det Frivillige Samråd 

d 25.4.2016 i De Frivilliges lokaler, Østergade 

Til stede – foruden Forretningsudvalget som var Elly Bloch/ Osteoporoseforeningen, Gerda Kjær 

Hansen/ PTU, Alvilda Nielsen/Foreningen for Førtidspens., Lass Godiksen/Dansk Handikap org., 

Bodil Øllgaard/ Røde Kors, Lilly Brøndum/Hjernesagen, Margrethe Hansen / Parkinsonforeningen , 

Børge Nissum/ Øens Dagligstue (suppl.) repræsentanter fra  

Hjerteforeningen/ Poul F Pedersen                                                                                        

Høreforeningen/ Erik Fuglsang og Jens Peder Dahlgaard                                                               

Foreningen for Førtidspensionister Pia Mouritsen                                                                

Hjernesagen /Else Wraae                                                                                                   

Herreværelset /Henning Iversen                                                                                           

Lungesagen/ Birthe Mark                                                                                                               

Dansk Blindesamfund/Marie Andersen og Jens Wittchen                                                                

gæst  Hanne Fuglsang , Irene Godiksen samt Henning Sørensen formand for socialudvalget 

Formanden Elly Bloch bød velkommen 

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

Erik Fuglsang som gav ordet til Formanden for socialudvalget Henning Sørensen, der kom med 

nogle betragtninger om frivillighed gennem tiderne. Fordelingen af § 18 midlerne fik et ord med på 

vejen : Dejligt at det Frivillige Samråd kan komme med forslag til en fordeling, som kommunen kan 

godkende.  

    2. Valg af stemmetællere  - udsat 

    3. Forretningsudvalgets beretning ved Elly Bloch 

Siden sidste års repræsentantskabsmøde den 11. maj, har der været afholdt 10 møder i Frivilligt 

Samråds, Forretningsudvalg. Referaterne er sendt til foreningerne så I kan følge med i, hvad der 

løbende sker på området.    

På det konstituerende møde umiddelbart efter rep. mødet, konstituerede bestyrelsen sig således: 

formand: Elly Bloch 

næstformand: Gerda Kjær Hansen  

sekretær: Margrethe Hansen 

kasserer: Bodil Øllgaard 

lokale ansvarlig: Alvilda Nielsen 

Øvrige medlemmer: Lass Godiksen, Lilly Brøndum og 1.ste suppleant Børge Nissum 

 



Den 18. maj havde vi planlagt et møde med Simon Kollerup der på det tidspunkt var kommunal 

ordfører for regeringspartiet/Socialdemokraterne, men desværre blev han kort før mødet forhindret. 

Emnet var den kommunale udligningsordning, hvor Morsø mister  -  50.000 kr. hver gang vi bliver 

en borger mindre, og det ville vi rigtig gerne have haft en debat med ham om. 

Så fik vi folketingsvalg den 18. juni, og så var et møde med Simon Kollerup ikkelængere så 

altafgørende. 

Vi har haft en del debat om hvem der kan benytte lokalerne i Skovparken, kontra hvem der kan 

være medlem af Frivillig Samråd, men da det er Morsø kommune der er lejer af lokalerne i 

Skovparken, er det kommunen der kan bestemme hvem der må benytte lokalerne. 

Anderledes er det med hensyn til hvilke foreninger der kan være medlem af Frivillig Samråd. 

Her er det vore vedtægter der i § 3 siger -  

Som medlemmer kan optages foreninger, organisationer samt løst strukturerede grupper med 

et selvstændigt formål, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Morsø Kommune. 

Optagelser af medlemmer i Det Frivillige Samråd godkendes af forretningsudvalget efter 

skriftlig ansøgning. 

Og når man kigger i retningslinjer for Frivillige foreninger på  Mors,                                     

Under punktet – Hvad er frivilligt socialt arbejde…………. står der -                                              

”udføres til gavn for andre end den frivillige selv og dennes nærmeste” 

Det burde så ikke mere give anledning til yderligere debat. 

 

Der er i det forløbne år kommet 7 nye foreninger som bruger lokalerne.                                   ( 

Midt-Vest Fuchsiavenner, Strikkepigerne, Dansk Kurdisk Forening, Mandagsklubben, 

Nørkleklubben, Natteravnene, Mandemad ) 

Frivillig Samråd får §18 midler til udgifter målrettet på lokalerne, og i den forbindelse har vi betalt 

40 % af udgiften til en opvaskemaskine, hvor kommunen efter en snak med FU, fandt en brugt 

industri opvaskemaskine, som virker fint. 

Som I i slutningen af november fik orientering om, så blev alarm i Skovparken gjort aktiv så snart 

Paraplyen ikke var i lokalerne, og det ser ud til at fungere fint, foreningerne er gode til at sætte 

alarm til og fra. 

Som de tidligere år er det Frivillig Samråds Forretningsudvalg der vurderer ansøgningerne til § 18 

midlerne, og videresender til Socialudvalget. 

På forhånd var der fra kommunens side udstukket retningslinjer som bl.a. sagde at der for 

foreninger på Mors, kunne gives et grundtilskud på 6000 kr., og foreninger der dækker Mors/Thy et 

grundtilskud på 5000 kr. 

FU indstillingerne blev fulgt.  

FR har af egne § 18 midler også givet penge til 3 foreninger, hvor to som ikke fik søgt § 18 midler 

for 2015, og økonomisk var meget trængt, fik fra FR’s bufferpulje, og den tredie var en nystartet 



forening, og da man hos kommunen kun kan søge § 18 midler med dead line 1. oktober, så var den 

også i økonomisk bekneb. 

( Høreforeningen – 5000 kr., Propa – 6000 kr. og  Mandemad – 5000 kr.) 

Margrethe Hansen og jeg er i redaktionsgruppen med Charlotte i f. t. Frivillig Samråds Nyhedsbrev, 

og der er udkommet et i juni, et i oktober, samt et i februar.  

Tilgængelighedsdagen 23. oktober gik helt fint.  

Efter en tur gennem gågaden, startende ved Løvbjerg samledes vi i Skovparken hvor borgmester 

Bertelsen,  Meiner Nørgaard og de tilstedeværende,  havde en god runde omkring tilgængelighed i 

Morsø, og - Hans Ejner Bertelsen og Meiner Nørgaard var imødekommende overfor nogle af de 

nævnte forslag. 

Handikapprisen blev uddelt 10. december  i Skovparken. 

Med hensyn til ansøgning omkring et Frivilligcenter, kom fristen fra ministeriet med så kort varsel, 

at Morsø kommune valgte selv – uden Frivillig Samråd - at sende ansøgning, hvilket betyder at 

kommunen har ejerskabet til kommende Frivilligcenter. 

Der bliver kun 4 kommuner der kommer i betragtning - og – Morsø kommune blev den 

ene…………….. 

Frivilligcentret skal være oprettet 1. januar 2018. og skal drives uafhængig af kommunen.  

Morsø kommune har pr. 1. maj ansat Claus Søndergaard Petersen som leder af Frivilligcentret, og 

der skal efterfølgende udfærdiges Vedtægter, som tilrettes ud fra de tidligere vedtagne. 

Alvilda Nielsen har været Frivillig Samråds repræsentant i ansættelsesudvalget, idet Alvilda har 

været meget inde i problematikken vedrørende Frivilligcenter og ansøgning. 

Da Frivilligcentret ikke i fremtiden skal være i Skovparken, men politikerne ikke har besluttet hvor 

det skal være, bliver Centrets lokale p.t. lokale A, som Centret så har til rådighed alle ugens dage, 

idet der skal være en fysisk adresse, og så må vi se hvad fremtiden bringer. 

Derudover skal der vælges en bestyrelse for Frivilligcentret.  

Frivillig fredag – 30. september: opfordrer Frivilligrådet alle med interesse for frivillighed – 

foreninger, frivilligcentre, kommuner, frivillig råd m.m. til at byde ind med aktiviteter som kan 

synliggøre frivillige og frivilligt arbejde. 

Jeg ser frem til at vores Frivilligcenterleder også bliver behjælpelig med dette initiativ.  

Der planlægges også en Frivilligbørs.  

Jeg vil slutte med at sige tak for et godt samarbejde til alle i Forretningsudvalget, 

tak for nogle gode debatter, og stort tak til Bodil Øllgaard og Lass Godiksen som desværre vælger 

at forlade os. Når man har arbejdet sammen i mange år, føles det ligesom et familiemedlem der 

forlader én . 

 



Også tak til alle jer fra foreningerne, som vi ved forskellige lejligheder har fornøjelsen af, at være 

sammen med.   

 4.Regnskabets forelæggelse og godkendelse 

Bodil Øllgaard fremlagde regnskabet : 

Mødelokaler  Et overskud på 3.230,24  Aktiver 10.071,75 

Det Frivillige Samråd  et underskud på 4,242,34  Aktiver 15.952,40 

Regnskabet godkendt 

 5. Indkomne forslag 

Ændringsforslag til §4 stk 5 : ”møderne (årsmøderne) annonceres i Morsø Folkeblads ugeavis ” 

blev ændret til” Møderne annonceres i den husstandsomdelte, lokale ugeavis ” 

 6. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget, samt 2 revisorer og  2    

revisorsuppleanter 

FU medlemmer på valg 

Elly Duus Bloch – villig til genvalg                                                                                                

Bodil Øllgaard  - ikke villig til genvalg                                                                                            

Lass Godiksen – ikke villig til genvalg                                                                                            

Lilly Brøndum -  villig til genvalg                                                                                                      

og suppleanterne er –  Børge Nissum, Birthe Mark og Leif Andersen 

Elly Bloch og Lilly Brøndum genvalgt uden modkandidater                                                                                   

Birthe Mark og Børge Nissum valgt uden modkandidater                                                                                          

suppleanter 1. 2. og 3.: Jens Wittchen, Leif  Andersen og Henning Iversen 

Revisorer : Marie Andersen og Poul F. Pedersen genvalgt. Suppleant Else Wraae 

Tak fra Elly Bloch til Bodil og Lass 

7. Evt. 

Der blev udtrykt meget store forventninger til den nye leder af Frivillighedscentret 

Aftenen sluttede med boller og kaffe. 

Ref Margrethe Hansen 

                                                                                                                                        

 

 

 

 


