Referat fra satellitmøde den 14.09.16 på Nordborg Bibliotek med frivillige og
sundhedsfremmende foreninger på Nordals.
Til stede:
Mona Schmidt, Indkøbsbussen
Ketty Clausen og Birgit Hansen, Røde Kors Nordals
Solvejg Meier Andersen, Mission-Afrika-Genbrug
Edith Nielsen, Nyreforeningen
Torben Matzon, Ældre Sagen Nordals
Karin Dalager, Lydavisgruppen Augustenborg/Nordborg
Fra Sønderborg Kommune:
Johnny Gammelgaard Alfsen, frivillighedskonsulent
Anna Elisabeth Aagaard, frivilligkoordinator (også repræsenterende Hjælpende Hænder Nordals og
Støtterne/vågekonerne på Nordals.
Johnny Gammelgaard indledte mødet med at fortælle om baggrunden for de møder, der er planlagt til
afholdelse i områderne Nordborg, Augustenborg-Sydals, Sundeved- Gråsten og Broager.
Formålet er at give yderområderne mulighed for samme servicering som foreningerne tæt på Frivillighedens
Hus i Sønderborg.
Der blev fremvist powerpoint af indretningen af Frivillighedens Hus med præcisering af at huset er et tilbud
til alle frivillige i Sønderborg Kommune.
Der blev fra de fremmødte fremført ønsker og behov for følgende:
Hjælp til ansøgninger
Røde Kors ønskede hjælp til at finde fonde og skrive ansøgninger. Var netop fra Røde Kors organisationen
pålagt at anskaffe udendørs hjertestarter til et større beløb.
Fysiske rammer.
Ældre Sagen: Der mangler fysiske rammer /mødested for frivillige, som kunne skabe grobund for
samarbejde og ny inspiration. Et sted hvor flere generationer kunne mødes.
Nordals Idrætscenter blev nævnt som en mulighed.
Nørklerne tilknyttet Røde Kors Nordals har brug for nyt mødested. En stejl trappe til første sal i Røde Kors
Huset gør det vanskeligt at mødes. Røde Kors’s vil undersøge muligheden for at benytte Aktivitetscentret i
Guderup.
Synliggørelse og kendskab til hinandens tilbud og aktiviteter
Johnny forelagde ideen om at nedsætte en erfa-gruppe til at arbejde videre med forslag.
Mulighed for at afholde Frivilligbørs.
Der var yderligere forslag om at opsætte en stander/holder på Nordals Idrætscenter med foreningernes
info.materiale . Johnny vil undersøge muligheden herfor.
I Lydavisgruppen var der undren over at mange ikke kendte tilbuddet om en ugtl. gratis lydavis på CD til
blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder.
Johnny gjorde opmærksom på de frivillige foreningers mulighed for at få information bragt i Sønderborg
Ugeavis, Borgerinformation under rubrikken Frivillighedens Hus.

Ny mødeaftale.
Det blev aftalt at der indenfor en måneds tid sendes invitation til afholdelse af et nyt møde.
Mødeindkaldelsen tilsendes alle foreninger i området.
Med venlig hilsen
Johnny Gammelgaard Alfsen
Anna Elisabeth Aagaard

