28. maj 2013

Referat fra Det Frivillige Samråds Repræsentantskabsmøde 27. maj 2013, 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., Ejvind
Furbo/ Kræftens Bekæmpelse, Bodil Øllgaard/ Røde Kors, Elly Bloch/Osteoporoseforeningen
repræsentanter fra
Hjernesagen
Lungesagen Thy/Mors
”
Dansk Blindesamfund
”
”
Øens Dagligstue
”
Foreningen for Førtidspens.
Thy/Mors
Parkinsonforeningen
Høreforeningen
Ældresagen

- Lilly Brøndum
- Lis Kristensen
- Birthe Mark
- Jens Wittchen
- Anna Marie Jensen
- Marie Andersen
- Børge U
- Lissi Liljendal
- Lilly Balk
- Karin Mikkelsen
- Margrethe Hansen
- Jens Peder Dalgaard
- Mejner Aggerholm Nielsen

Formanden Erik Fuglsang bød velkommen, og udtrykte sin glæde over det pæne fremmøde.
Opfordrede til at man holdt et øjebliks stilhed for Karen Søndergaard, der var død i sidste halvdel af
foreningsåret.
1. Valg af dirigent
Forretningsudvalget foreslog Mejner Aggerholm Nielsen, og da ingen andre blev foreslået,
var Mejner A. Nielsen valgt, hvorefter han konstaterede Repræsentantskabsmødet lovlig
indvarslet.
2. Forretningsudvalgets beretning ved formanden Erik Fuglsang
I ordet skabtes verden – som kloderne i lys, i ordet skal vor færden – fra dag til dag fornys.
Gennem ord og handlinger vil vi i Frivillig Samråd være med til at skabe rammer for det frivillige
arbejde for alle foreninger, der er med i vort gensidige samarbejde ved at skabe den gode dialog.
Det vil være temaet for dette års beretning, samt hvad der i øvrigt er sket i årets løb
På det første ordinære møde efter Repræsentantskabsmødet, konstituerede forretningsudvalget sig,
og posterne blev fordelt som følgerformand Erik Fuglsang

næstformænd –
kasserer
sekretær
kalenderansvarlig øvrige opgaver -

Karen Søndergaard og Gerda Kjær Hansen
Lass Godiksen
Elly Bloch
Alvilda Nielsen
Bodil Øllgaard og Ejvind Furbo

Vi har i det år der er gået afholdt 12 bestyrelsesmøder. Herudover har der været 3 stormøder.
Et stormøde i Odense, en Sundheds- og Handikapmesse i Nykøbing Hallen, et stormøde i Det
ottekantede Forsamlingshus.
Derudover møder med afdelingsleder Poul Olsen og med socialudvalget, omkring oprettelse af et
Frivilligcenter, som har været det centrale emne gennem hele året.
Referaterne fra vore Forretningsudvalgs møder er efter hvert møde sendt til alle foreninger.
Vi håber, det er med til, at I kan følge med i hvad der sker, og hvilke beslutninger der gøres på vore
møder. Hvis der ikke kommer tilkendegivelser – rettelser eller uddybende spørgsmål fra jer, går vi
ud fra, der er accept for de beslutninger vi har taget.
Der er i årets løb blevet købt projektor med tilhørende storskærm.
Opstarten har været næsten kaotisk, men nu skulle det være i orden. Vi beklager de mange møder,
hvor det har drillet for jer.
Der er også sat nyt apparatur op til brug for hørehæmmede. Weiskvist har pillet alt det gamle ned, og
erstattet det med nyt og brugsanvisning er sat op.
Nu håber vi at også det fungerer.
Vi søgte Tryg Fonden om en hjertestarter, men fik desværre afslag. Siden har vi søgt Beredskabs
Styrelsen om at få en hjertestarter sat op, og det tror vi vil lykkes.
Udgiften hertil deles med Paraplyen samt Beredskabs Styrelsen eller Handelsstadsforeningen og
Frivillig Samråd.
Af større arrangementer der skal omtales er først – Odense mødet, der blev afholdt 26. september
kl. 10 i Mødecenter Odense.
Fra Morsø kommunes administration deltog 2, fra Ældrerådet 2, fra Frivillig Samråd 2.
Mødets tema var ”Projekt ensomt eller aktiv ældre liv – et frivilligt valg”
I alt 25 kommuner er valgt til at deltage i dette projekt.
Vi fik mange gode ideer med hjem herfra.
Mødet i Det ottekantede Forsamlingshus den 22. januar, hvor alle borgere, der udfører frvilligt
socialt arbejde i omsorgsklubber eller i sociale foreninger i Morsø kommune blev inviteret.
Dagsorden var orientering ved Dorit Wahl-Brink på baggrund af en borgerundersøgelse blandt
pensionister i kommunen, der tog udgangspunkt i ” Ensomt eller aktivt ældre liv”.
Mødet startede kl. 15 med kaffebord og sluttede med spisning for alle deltagerne.
Der var dækket op til 225 deltagere – ca. 210 deltog, og alle fik noget at tænke over.
Et vellykket arrangement. Alle fra Socialudvalget deltog i mødet.

Næste stormøde jeg vil omtale er – Sundheds- og Handikapmessen i Nykøbing Hallen lørdag
27. oktober, hvor handikap prisen samtidig blev uddelt.
Messen var velbesøgt, og borgmester Lauge Larsen åbnede officielt Messen.
Messen sluttede med paneldiskussion med deltagere fra Regionen, Folketinget, Hørerforeningen
og kommunen.
Forud for Messen var der arrangeret et møde med optog gennem gågaden, hvor alle med handikap
samledes ved Løvbjerg for herefter at gå gennem gågaden til torvet ved det gamle Rådhus.
Opgaven var tilgængelighed, der skulle stå sin prøve.
Vi sluttede turen med fælles kaffebord i Skovparken, hvor ca. 45 deltog.
Den sidste store opgave i årets løb har så afgjort været ansøgningen om oprettelse af et
Frivilligcenter.
Vi gik i gang med de indledende opgaver tilbage i maj 2012. Der afholdtes flere opklarende møder
om, hvordan ansøgningen skulle udformes, og hvad den skulle indeholde.
Kommunen forestod opsætningen af ansøgningen, der blev sendt i august 2012, for at være rettidig
inde i ministeriet.
På baggrund af vore møder med socialudvalget og Poul Olsen og de tilsagn, vi fik herfra, gik vi ud
fra at det var næsten sikkert med positiv tilbagemelding fra ministeriet.
Afgørelsen blev flere gange udskudt, men i januar 2013 fik vi beskedenAfvist med følgende begrundelse: ”Mangelfuld – specielt hvad angår formål, målgruppe, SMARTsikrede mål, samt manglende hensigtserklæring om tilstrækkelig kommunal medfinansiering i
projektperioden ”
Vi takker Simon Kollerup for hjælpen med opklaring af begrundelse for afslaget.
Næste gang vi søger, skal vi nok huske de gode råd, vi har fået i det medsendte materiale.
Ligesom sidste år bliver der igen i år, afviklet Frivillig Fredag. Det er sidste fredag i september.
Målet er, at virksomheder og kommuner skal være med til at løfte dagen som aktive frivillige, der
går ind og hjælper handicappede med, hvordan deres hverdag er.
Som det har fremgået af beretningen – et fyldigt arbejdsår med mange spændende opgaver, men
vi har stadigvæk mod på fremtiden og de opgaver, der venter forude.
Tak til alle jer, der er m ødt frem i aften og viser interesse for sagen.
En stor tak til Forretningsudvalget for et stort og konstruktivt samarbejde i det forløbne årUden jeres engagement ville vi ikke have nået, det der er nået.
Med disse ord, overgiver jeg beretningen til jer, der er mødt frem i aften.
Der var umiddelbart ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter den var godkendt.

3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse
Lass Godiksen gennemgik de 2 regnskaber
- Det frivillige Samråd – 2012
Årets resultat +12.692,40 kr.
og
- De frivilliges lokaler - 2012
Årets resultat + 16,71 kr.
Begge regnskaber godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag modtaget.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget, samt valg af 2 revisorer
Bestyrelsesmedl. på valg – Erik Fuglsang, Gerda Kjær Hansen, Alvilda Nielsen
Alle tre villig til genvalg, og da der ikke var andre kandidater, var de 3 genvalgt.
Suppleanter
Lilly Brøndum villig til genvalg
Margrethe Hansen og Lis Christensen villig til at opstille.
Alle 3 valgt i rækkefølgen – Lilly B, Margrethe H og Lis C.
Revisorer – Marie Andersen og Birthe Mark genvalgt.
6. Eventuelt
Erik Fuglsang orienterede om at der bliver et stormøde 27. august kl. 10-13 i Skovparken,
med 2 deltagere fra hver forening. Emnet ”Aktiv ældre”
Jens Peder Dalgaard overrakte en indrammet Per Arnoldi plakat til ophængning i Skovparken,
i anledning af Høreforeningens 100 års jubilæum.
J.P. Dalgaard opfordrede til at Frivillig Samråd arrangerer et debatmøde med repræsentanter fra
alle partier i Morsø kommune i forbindelse med det kommende kommunevalg – og Erik Fuglsang
gav tilsagn om at Forretningsudvalget kigger på det.
Efterfølgende blev der serveret kaffe med brød.
For referat

Elly Duus Bloch

Dirigent – Mejner Aggerholm Nielsen

Formand - Erik Fuglsang

