
      
                  11. maj 2012 
 
 
Referat fra Det Frivillige Samråds Repræsentantskabsmøde 30. april 2012, kl. 19.00  
i Skovparkens Mødelokaler 
 
 
Til stede – foruden Forretningsudvalget som var Erik Fuglsang, Karen Søndergaard, Gerda Kjær  
                  Hansen, Mejner Aggerholm Nielsen, Alvilda Nielsen, Lass Godiksen, Elly Bloch 
  
repræsentanter fra 
Røde Kors     - Bodil Øllgaard 
Hjernesagen     - Lilly Brøndum 
Lungeforeningen    - Lis Kristensen 
         ”        Niels Peter Madsen 
         ”                                       Tove Madsen 
         ”         Børge Melgaard 
         ”         Mads D Hansen 
         ”         Birthe Mark 
         ”         Inger Dengø 
Foreningen for førtidspens.    -  Lilly Bach 
         ”                              Karin Mikkelsen 
Diabetesforeningen     -  Kurt Jensen 
         ”      -  Elin Brandhøj 
Thy Mors Gigtforen. og 
Øens Dagligstue                     -  Lissi Lenda 
Hjerteforeningen                    -  Knud Smedegaard 
         ”                                        Poul Henning Pedersen 
         ”                                        Maja Pedersen 
Kræftens Bekæmpelse           -  Ejvind Furbo 
Ældre hjælper ældre              -  Marie Andersen 
        ”         Ida Aarestrup 
Parkinsonforeningen              -  Margrethe Hansen 
Høreforeningen     -  Jens Peder Dalgaard 
Frivillig Samråds webmaster -  Kjeld Bøcker 
 
Formanden Erik Fuglsang bød velkommen, og udtrykte sin glæde over det pæne fremmøde. 
 
1. Valg af dirigent 
    Forretningsudvalget foreslog Lilly Brøndum - ingen andre blev foreslået, 
    så Lilly Brøndum var valgt, og konstaterede derefter Repræsentantskabsmødet lovlig   
    indvarslet. 
 
2. Forretningsudvalgets beretning ved formanden Erik Fuglsang 



  
Jeg  vælger mig april -i den det gamle falder - i den det nye får fæste - det volder lidt rabalder 
så derfor : Kom maj du søde milde - gør atter politikerne milde  - så de kan og vil lukke op for 
mere tilskud til os. 
 
Det er blandt andet temaet for årets beretning på dette års møde. 
På det første møde efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig, og det blev med samme fordeling som 
året før, dog med en enkelt ændring med Dagmar Nygaard som ny suppleant i sammensætningen. Men 
efter få måneders forløb trådte Dagmar ud af frivilligt samråd af personlige grunde og blev erstattet af 
Bodil Øllgård. 
Vi har i årets løb afholdt 11 møder, hvor rådets opgave til hver en tid har været og er at styrke de 
frivilliges arbejde og vilkår på bedste vis og med en indsats, der altid vil fremme forståelsen for 
det arbejde, der gøres. 
Referaterne sendes til foreningerne efter hvert møde. Vi håber det er med til at følge med i, hvad der 
hele tiden sker, og hvad der besluttes på vore månedlige møder. Da vi ikke har fået tilkendegivelser af 
nogen art tilbage, må det tilskrives overordnet tilfredshed. 
Der er særlige møder, der skal have særlig omtale. 
I efteråret den13.september havde vi stormøde, hvortil foreningerne var indbudt, for her at give 
skriftlig opbakning til oprettelsen af et frivilligt center. Vi har også besluttet, at det indebærer et 
kontingent på 100 kr. årligt pr. forening.  
Det er altid rart at der er fuld opbakning til de nye tiltag. Det må være med til at overbevise politikerne 
om, at centret er et stort ønske for alle. Jeg kommer tilbage hertil. 
I efteråret var køkkenet under ombygning. Jeg var til et enkelt møde herom og fik lejlighed til at 
fremføre vore ønsker. Man lyttede, og det blev ved det. Men i dag må vi konstatere, at det fungerer 
godt, vi hører ingen klager. 
Så har vi i samråd med Ældresagen fået søsat " Værktøjskassen ". Hvor meget den bruges har vi ikke 
tal på, men det tager altid tid i en indkøringsfase. Det er en god hjælp til de svageste. 
Vores næste opgave var at indstille til socialudvalget efter ansøgning fra foreningerne fordeling af § 18 
midlerne. Det skal siges, at det er med beklagelse, at vi igen måtte konstatere en beskæring i det 
samlede beløb. 
Vi skrev til såvel økonomi- og socialudvalget, at vi ikke var tilfreds med endnu engang at skulle 
beskæres. 
Brevet blev sendt den 3. november - vi fik aldrig svar på vor henvendelse. Se brev notat. 
Af de 636.000 kr. kommunen modtog i § 18 midler, blev der afsat 121.000 til samlet fordeling 
blandt alle ansøgere. 
Vi holder en løbende dialog med kommunen om økonomien fremover. 
Efter nytåret kom vi til stormødet den 7. februar ude på Skaldyrscentret. 
Et vellykket arrangement med 90 deltagere fra foreninger - socialudvalg - plejehjem med mere. 
Der var livlig debat og alle fik noget med hjem til bearbejdning. Stor ros til den flotte menu, der blev 
serveret. 
Programmet var at skabe afklaring omkring bl. andet det juridiske for, hvad frivillige må udføre af 
arbejde. Gruppedrøftelsen gav mange bud på de roller der er, men også åbnede for hvordan får vi fat i 
flere frivillige til det store arbejde, der venter forude. 
Politisk var der opbakning omkring emnerne, nu håber vi, at det giver grønt lys for bevillinger. 



Vi har søgt kommunen som omtalt om oprettelse af frivillig center. Beskrivelse heraf samt en klar 
køreplan for alle elementerne er sendt til kommunen. Efterfølgende har vi været til to møder herom og 
på sidste møde den 26. april, bad Anton Toft om endnu et møde, hvor vi skulle lave en 
stillingsbeskrivelse omkring opgaverne, og hvordan vi vil kunne hjælpe med, på plejecentrene. 
Dette møde er berammet til torsdag den 3. maj, hvor vi i samarbejde med Poul Olsen vil udfærdige en 
klar beskrivelse af det ønskede, så socialudvalget kan træffe den endelige afgørelse  -  hermed er vi 
med til at sikre,  at tidsplanen holder og kommunen kan få udgifterne med i budgettet for kommende år. 
 

Tak til bestyrelsen for et stort og konstruktivt samarbejde i det forløbne år, og med håb om 
politisk medvind og god dialog ved møderne, der kommer. 

 
Med disse ord overgiver jeg beretningen til jer, der er mødt frem i aften. 
 
Der var umiddelbart ingen spørgsmål til beretningen. 
 
Alle de fremmødte foreninger tilkendegav at man ikke ønskede § 18 midlerne beskåret, samt bakkede 
igen op om oprettelse af Frivillig Center. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
3. Regnskabets forelæggelse og godkendelse  
    Mejner Nielsen gennemgik de 2 regnskaber – 
    - Det frivillige Samråd – 2011 
      Årets resultat +16.164,14 kr. 
      og 
    - De frivillige lokaler -  2011 
      Årets resultat +767,63 kr. 
 
    Regnskaberne godkendt.  
 
 
4. Indkomne forslag 
    forslag fra FU - til vedtægtsændring § 5 stk. 3, sidste punktum 
    = Ophører et forretningsudvalgsmedlem med at repræsentere sin forening/organisation, 
        indtræder tilsvarende en suppleant for den resterende valgperiode……. Ønskes slettet 
    Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
5. Valg af medlemmer og suppleanter til forretningsudvalget, samt valg af 2 revisorer 
     Bestyrelsesmedl. på valg – Karen Søndergaard, Mejner Aggerholm Nielsen, Elly Bloch og 
     Lass Godiksen 
     Karen, Elly og Lass villig til genvalg - Genvalgt 
     Ejvind Furbo blev foreslået – og valgt 
 



     Suppleanter 
     Bodil Øllgaard og Lilly Brøndum villig til genvalg - Genvalgt 
     Opstillet ny suppleant Kurt Jensen - valgt 
     Alle 3 valgt i nævnte rækkefølge. 
     Revisorer – Marie Andersen genvalgt og Birthe Mark foreslået – og valgt. 
 
6. Eventuelt    
    Det blev oplyst, at hvis nogle af foreningerne har brug for hjælp i forhold til Hjemmesiden, og  
    behovet opstår løbende – så er Kjeld Bøckers tlf. og mail – 5196 6809 og kjeld.boecker@gmail.com 
 
    Erik Fuglsang takkede Mejner for hans flotte arbejde som kasserer, samt hans ligeså flotte arbejde  
    med at få ”Værktøjskassen” op at stå. 
    Bød derefter Ejvind Furbo velkommen som FU repræsentant, og Kurt Jensen som suppleant. 
 
    Herefter var dagsordenen udtømt, og dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden 
    takkede dirigenten. 
 
    Efterfølgende blev der serveret var kaffe med brød.               
 
    For referat    Elly Duus Bloch 
 
 
 
 
 
                      Dirigent – Lilly Brøndum                 Formand -   Erik Fuglsang 
 


