Referat fra satellitmøde den 04.01.17 på Nordborg Bibliotek for frivillige og
sundhedsfremmende foreninger på Nordals.
Til stede repræsentanter fra:
Karrusellen og Iværksættergruppen
Havnbjerg Pensionistforening
Tangshave Frivillige
Ældre Sagen Nordals
Optimisterne
Mission Afrika Genbrug
Nordborghus
Fra Sønderborg kommune:
Frivillighedskonsulent Johnny Gammelgaard Alfsen og Anna Elisabeth Aagaard
(sidstnævnte repræsenterer også Hjælpende Hænder og Støtterne/vågekonerne på Nordals).
Frivillighedens Hus. Johnny Gammelgaard orienterede om processen omkring etablering af
Frivillighedens Hus i Sønderborg og nedsættelse af bestyrelsen for Foreningen for frivillige
og sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune.
På powerpoint blev vist indretning af Frivillighedens Hus og de muligheder og tilbud, der
findes for alle frivillige sociale foreninger i hele kommunen. Foreningerne tilbydes adgang til
huset med en nøglebrik.
Ved satellitbesøg/betjening af Frivillighedens Hus i yderområderne har foreningerne bl.a.
muligheder for rådgivning til f.eks. fornyelse af CVR nr., oprettelse af Nem Konto, udfyldelse
af ansøgningsskemaer, synliggørelse af foreningsaktiviteter eller arrangementer, nye
frivillige, kurser, foredrag, ”den varme stol” etc.
Opfølgning af fra sidste møde:
Johnny Gammelgaard gav et resume af de fremsatte ønsker og behov, der fremkom fra
deltagerne ved mødet den 14.09.16
Værested/Mødested: Der er mulighed for at booke lokaler på Tangshave, Nordborghus og
Nordals Idrætscenter. Størrelse og pris afhængig af arrangementet.
Info.materiale: Der er dialog med Nordals Idrætscenter om opsætning af standere, hvor
foreningerne har mulighed for synliggørelse af aktuelt info.materiale. Der kommer
yderligere information herom.
På Nordborghus findes der hylder til foldere og pjecer.
Ansøgning om puljemidler: Tilskudsportalen er indgangen til Socialstyrelsens puljeområde.
https://tilskudsportal.sm.dk
Her kan man holde sig orienteret om aktuelle puljer, puljer under behandling og ansøge om
midler til projekter og få overblik over evt. nye bevillinger. Hvis man tilmelder sig
Socialstyrelsens nyhedsbreve, vil man modtage en mail, når der udmeldes nye
ansøgningspuljer.

Fra mødet iøvrigt:
Foredragsholdere: Der blev efterlyst ideer til foredragsholdere, gerne i form af en idebank.
Nogle foreninger har svært ved at tiltrække deltagere til foredrag, bl.a. fordi der er mange om
buddet.
Johnny Gammelgaard foreslog at kigge i Den sociale Vejviser i Sønderborg kommune
(Frivilligguiden), som om kort tid findes på kommunens hjemmeside.
En mulighed er at foreninger besøger hinanden og fortæller om den frivillige indsats inden
for deres felt.
Det blev aftalt at Johnny kontakter foreningerne med henblik på at samle forslag til
lokale foredragsholdere. Tanken er at få en oversigt, som kan deles af andre foreninger i
kommunen.
Der var endvidere forslag om en fælles kalender med henblik på samarbejde og evt. arrangere
fælles kørsel til arrangementer. Der blev ikke lavet nærmere aftale herom.
Frivilligmesse: Der var interesse for at etablere en frivilligmesse i september 2017 med
henblik på at synliggøre og give kendskab til foreningernes aktiviteter.
Der var forslag om at lave en messe på tværs af unge, ældre, idræt. Beslutningen blev at det i
første omgang kun omhandler de frivillige og sundhedsfremmende foreninger på Nordals. En
mulighed er også at involvere sundhedspersonale fra Sundhedscentret.
Der var forslag om ”rollatordans”. Åbningstale af en politiker. Annoncering via
Frivillighedens Hus.
Vedr. fysisk placering af messen er der forslag om Nordborghus, Nordals Idrætscenter og
Tangshave.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe/erfagruppe bestående af:
Viggo Nielsen, Nordborghus
Mona Luxhøj, Havnbjerg Pensionistforening
Torben Matzon, Ældre Sagen Nordals
Grete Jakobsen, Tangshave Frivillige
Anna Elisabeth Aagaard
Johnny Gammelgaard Alfsen
Johnny og Anna Elisabeth indkalder gruppen til planlægningsmøde i februar.
Aftaler i øvrigt: Anna Elisabeth sender sammen med referatet oversigt over de ca. 30 frivillige
foreninger, der findes på Nordals.

Ref. Anna Elisabeth Aagaard

