
      

                  27. maj 2014 

 

 

Referat fra Det Frivillige Samråds Repræsentantskabsmøde 26. maj 2014, 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, Elly Bloch/Osteoporoseforeningen 

  

repræsentanter fra 

Øens Dagligstue    - Lissi Liljendal 

   ”           ”                             - Knud Møller 

   ”           ”                             - Børge Nissum 

Hjerteforeningen                   - Poul F Pedersen 

Høreforeningen                     - Jens Peder Dalgaard 

Dansk Blindesamfund           - Anna Marie Jensen 

   ”                ”                        - Marie Andersen 

Herreværelset                        - Henning Iversen 

Foren. for Førtidspensionister Lilly Bach 

Hjerneskadeforeningen         - Berit Jensen       

Hjernesagen     - Lilly Brøndum 

Parkinsonforeningen              - Margrethe Hansen 

Frivilligkoordinator               - Charlotte Kristensen 

 

Formanden Erik Fuglsang bød velkommen, og udtrykte sin glæde over det pæne fremmøde. 

 

1. Valg af dirigent 

    Forretningsudvalget foreslog Henning Iversen, som blev valgt uden modkandidat, hvorefter han   

    konstaterede  Repræsentantskabsmødet lovlig indvarslet, idet indkaldelse var udsendt 7. april 

 

2. Valg af 2 stemmetællere 

    Charlotte Kristensen og Lilly Bach blev valgt. 

 

3. Forretningsudvalgets beretning ved formanden Erik Fuglsang 

    Året 2013/14 har budt på stort aktivitet i Frivilligt Samråd. Der har været afholdt 11 bestyrelses- 

    møder og 2 stormøder med politikere. Herudover har vi haft gruppemøder omkring forskellige  

    opgaver. Da referaterne er udsendt til foreningerne, vil jeg her i aften sætte fokus på de områder, der  

    har været særligt debatteret, som vi har været særlig optaget af på vore møder. 

    Det vil jeg i det følgende komme nærmere ind på, men først, hvad der skete på vort første    

    møde: 

    Efter sidste Rep.møde var første møde rammen om konstituering . Bestyrelsen konstituerede sig     

    således: 



formand: Erik Fuglsang. 

næstformand: Gerda Kjær Hansen  

sekretær: Elly Duus Bloch 

kasserer: Lass Godiksen 

kalender ansvarlig: Alvilda Nielsen 

Øvrige medlemmer: Bodil Øllgaard, Ejvind Furbo og - Lilly Brøndum 1.ste suppleant. 

Efter konstituering var vi klar til endnu engang at trække i arbejdstøjet og gå i gang med det nye år og 

de opgaver, der ventede. 

Her orientering omkring opgaverne, og hvad der er opnået. 

Vi havde en ansøgning liggende omkring hjertestarter. Ansøgningen kom i hus i samarbejde med 

øvrige institutioner og den er anbragt således, at kørestolsbrugere kan bruge den fra en kørestol. På 

skiltet, der er anbragt ved hjertestarteren kan I læse, hvilke sponsorer, der står bag. 

Næste opgave var at kommunen havde besluttet at ansætte en frivillighedskoordinator. Stillingen blev 

opslået, og der kom mange ansøgere. Blandt de 5, der var til samtale, faldt valget på Charlotte, der 

indtil videre er ansat på halv tid, men kommunen barsler med at gøre tiden fuldtids. Charlotte har fået 

godkendt hjælpere i nogle timer ud over egen arbejdstid 

Vi er glade for det lykkedes med denne ansættelse. 

Senere på året satte vi fokus på tilgængelighed. Det blev en god dag, med mange deltagere og fra 

politisk side deltog man også. Vi sluttede i Skovparken med kaffe og kager - tilslutningen var så stor, at 

vi måtte hente ekstra kager. Vellykket. Der var livlig debat og mange spørgsmål til de politikere, der 

fulgte med fra Løvbjerg til Skovparken. 

Så var vi også hjælpere ved handicap grand prix. Her var der ca. 750 deltagere. Det var en stor opgave 

at servere for de mange gæster, men det forløb godt. Der var nogle gæster, der tog tre gange mad, så det 

må have smagt dem vel. Under grand prixet blev handicap prisen uddelt. Fra os var  Poul Madsen 

indstillet. Han modtog prisen for sin store indsats. 

8. oktober havde vi stormøde med tre politikere forud for kommunalvalget. Det var: Peter 

Therkelsen, Kjeld Bak og Tore Müller. 

Vi ønskede at høre om deres indstilling til frivilligt samarbejde fremover samt oprettelsen af et 

Frivillighedscenter. 

Alle gik ind for dette, men man henviste til at den nye kommunalbestyrelse skulle tage endelig 

beslutning, da man ikke kunne vide om man blev genvalgt. 

En god debataften med mange spørgsmål og gode svar, 

Så kom tiden til indstilling og uddeling af frivilligheds midler. Da vi tidligere år var løbet ind i 
forskellig opfattelse af, hvem der kunne modtage midler. indstillede vi kun 4 organisationer og 

returnere resten af pengene til Socialudvalget. Begrundelse, vi blev ikke taget alvorlig med 

fordelingen, da Socialudvalget alligevel fordelte efter deres mål. 

Så kom svaret fra Socialudvalget. Man var klar over, at der skulle laves en ny frivillig politik. Der er nu 

lavet en ny frivillig politik på området, som vi i samråd med Poul Olsen og Socialudvalget har indstillet 

til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse, hvilket jeg har hørt er sket. Det er godt for fremtiden. 

Nu skulle reglerne være klare fremover, for hvem der kan modtage § 18. midler. 

Der er i Retningslinier for frivillige foreninger, nævnt 11 målgrupper. jvf afsnit 6 og 7. 

I den forbindelse er der udarbejdet en frivillig drejebog, der beskriver i klare vendinger, hvad en 

frivillig er, og hvilken frivilligerklæring den frivillige skriver under på sammen med institutionen.  

 



   Det er vi glade for. Social og sundhed og Morsø Kommune kan med den nye drejebog se frem   

   til et godt og konstruktivt samarbejde. 

   Sidste stormøde jeg vil omtale, er mødet den 8. april med Socialudvalgs formanden Michael    

   Dalgaard  og Peter Therkelsen her i Skovparken. Et møde, der lover godt for fremtiden. Nu ser   

   man positivt på fremtidigt samarbejde fra politisk side med Frivillig Samråd. Nye tanker er på   

   bordet, uden jeg her kan fremføre alle tanker heromkring, men foreningerne vil blive orienteret   

   herom, når de nye tiltag er besluttet. 

   Vedrørende fremtiden så ser jeg den som lysere og spændende med de politiske nye tanker omkring     

   fremtidigt samarbejde. Der søges i august om midler til oprettelsen af frivilligt center 

   Den nye frivillig politik skal der nok komme noget godt ud af. Foreningerne vil blive orienteret     

   herom, så snart de politiske godkendelser foreligger. 

   Sidste nye tiltag er: Frivillighedsbutikken. 

   Scleroseforeningen med Henrik som igangsætter er kommet op at stå. Butikken kører maj og juni    

   måneder med åbent torsdag, fredag og lørdage i tidsrummet 14- 17 dog lørdag fra 10 - 13. 

   Kom på besøg lad jer skrive op som kommende frivillig eller kom for at hjælpe. Folkebladet har     

   omtale af det frivillige arbejde og hver fredag omtales  " ugen " frivillig, der fortæller sin personlige     

   oplevelse af det at være frivillig. Dette til inspiration til alle os andre. 

   Jeg vil også komme med en opfordring til at møde op på Kirketorvet fredag den 30. maj. Her   

   kommer alle foreninger og præsenterer netop deres specialiteter og borgmesteren holder en tale for   

   alle kl.11.00. Mød frem - der er måske kaffe eller andet godt, der bydes på. 

   Jeg vil slutte min beretning med en stor tak til samarbejdet med foreningerne, og ligeså tak til     

   vore politikere - til Charlotte samt Poul Olsen  - og en særlig tak til forretningsudvalget for    

   godt og spændende konstruktivt samarbejde omkring alle opgaver - det kræver mange timers     

   arbejde og velvilje at løse alle de opgaver, der lander på vort bord. Mange tak for det. 

   Med dette overgiver jeg beretningen til jer fremmødte. 

 

   Der var umiddelbart ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, hvorefter den var godkendt, 

 

   men der blev gjort opmærksom på kommunens tilbud og hjælp hjemme hos borgerne til egen    

   PC med hensyn til etablering af digital post, hvor kommunens kontaktperson hedder Palle og     

   træffes på tlf. 2071 6623 hverdage kl. 8.00 - 9.00.  

 

4. Regnskabets forelæggelse og godkendelse  

    Lass Godiksen gennemgik de 2 regnskaber 

    - Det frivillige Samråd – 2013 

      Årets resultat + 8.159,77 kr. 

      og 

- De frivilliges lokaler - 2013 

      Årets resultat  + 1.863,99 kr. 

    Begge regnskaber godkendt 

 

    Hjerteforeningen ønsker en industriopvaskemaskine, da den nuværende giver problemer for de  

    forskellige foreninger at betjene.  

    Erik Fuglsang svarede at hvis frivillig lokalerne skal flyttes til et andet sted, vil det p.t. ikke være  

    hensigtsmæssigt at investerer i en maskine til ca. 60.000 kr.    



 

5. Indkomne forslag 

    Der var ingen forslag modtaget. 

 

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

     og revisorsuppleant 

     Bestyrelsesmedl. på valg – Lass Godiksen, Bodil Øllgaard, Elly Bloch -  alle villig til genvalg 

     Ejvind Furbo genopstiller ikke på grund af sygdom 

     Lass G, Bodil Ø og Elly B genvalgt uden modkandidater. 

     Lilly Brøndum valgt uden modkandidat i stedet for Ejvind Furbo 

           

     Suppleanter 

     Margrethe Hansen villig til genvalg – valgt 

     Birthe Mark og Børge Nissum foreslået – og valgt. 

     Alle 3 valgt i rækkefølgen – Margrethe H, Birthe M og Børge N 

 

     Revisorer 

     Marie Andersen  og Birthe Mark - genvalgt 

     

     Revisorsuppleant 

     Poul F Pedersen foreslået – og valgt 

 

7. Eventuelt    

    Den transportable hjertestarter som Ældresagen har stillet til disposition kan medtages af alle  

    foreningerne i forbindelse med udflugter – ved henvendelse til Charlotte Kristensen 

 

    Jens Peder Dalgaard beklagede, at højtaleranlægget ikke virker hver gang.  

    Weiskvist bliver tilkaldt for at bringe det i orden. 

 

    Efterfølgende blev der serveret  kaffe med brød.        

        

 

    For referat    Elly Duus Bloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Dirigent – Henning Iversen                                  Formand  - Erik Fuglsang 

              

        

                                            


