Referat fra satellitmøde den 28.09.16 i Ahlmannsparken frivillige og
sundhedsfremmende foreninger i Gråsten-Sundeved området (2)
Til stede:
Aase Christensen, Gråsten og omegns pensionistforening
Finn Christensen, Vennekredsen Gråsten Plejecenter
Thomas Brink Thomsen, Røde Kors Gråsten
Sundeved Husflid, Gerd Bargujm Petersen
Ældre Sagen Gråsten, Birgitte Jensen og Orla Kulby
Gråsten Æblefestival, Birgitte Norman Houe
Svend Schütt, KGGO (deltog i sidste del af mødet)
Fra Sønderborg Kommune:
Johnny Gammelgaard Alfsen, Frivillighedens Hus
Anna Elisabeth Aagaard
Frivillighedens Hus. Efter en præsentation af deltagerne fremviste Johnny Gammelgaard
powerpoint af samt orientering om Frivillighedens Hus, Perlegade 50 i Sønderborg.
Huset er for alle frivillige sociale foreninger i Sønderborg kommune. Der er 206 foreninger.
Orientering om mødelokaler, mulighed for et foreningsvindue i 14 dage. Køkkenfaciliteter.
Kælderrum til opbevaring af foreningsrekvisitter. Nøglebrikker. Bestyrelsens sammensætning.
Johnny træffes i huset dagl. kl. 10-12 eller efter aftale.
Der er d.d. 175 bookinger af lokaler i 2016, men der er plads til flere. Der modtages gerne flere
pjecer til ophæng fra foreningerne.
Huset giver foreningerne mulighed for at afholde temamøder på tværs af foreningerne.
En deltager efterlyste samarbejde i forbindelse med Æblefestivalen i Gråsten. Æblefestivalen falder
dog udenfor målgruppen af frivillige sociale foreninger jfr. Sønderborg kommunes
frivillighedspolitik.
Kultur og fritidsområdet har egen politik, eget buget og medarbejdere/fritidskonsulenter.
Er der behov for satellit-funktion i Gråsten?
En satellitfunktion kunne samle foreninger omkring temamøder. Derudover kan tilbydes
vejledning i ansøgninger, fundraising, ideer til hvervning af frivillige, erfaringsudveksling mellem
foreninger. En politiker eller embedsmand i ”Den varme Stol”.
Umiddelbart var holdningen at der ikke var behov for et fast møde med medarbejder fra
Frivillighedens Hus.
Der var enighed om at temamøde kunne samle foreninger på tværs af generationer, f.eks. forsikring
af frivillige kunne have interesse for mange foreninger samt hvervning af nye frivillige.
Et forslag var ”Energisk kost” evt. i samarbejde med Sundhedscentret.
Ældre Sagen gjorde opmærksom på at der generelt var mangel på mødelokaler og haltimer.
Ref. Anna Elisabeth Aagaard

