Referat af dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og de Frivillige sociale og
sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg kommune afholdt i Frivillighedens Hus
den 12. marts 2018.
Deltagere:
Sundhedsudvalget Helge Larsen, Didde Lauritzen, Heidi F. Jørgensen, Peter Thomsen og
Kirsten Bachmann.
Frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger.
1. Nyreforeningen
2. Netværk/selvhjælpsgrupperne
3. Mølleparkens Plejehjems Frivillige
4. Røde Kors Sønderborg
5. Egen Seniorer
6. Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg
7. SOS Børnebyernes lokal gruppe i Sønderborg Kommune
8. Hjælpende Hænder Nordals
9. Støtterne/Vågekonerne Nordals
10. Stol på Motionen
11. Ældre Sagen Gråsten
12. Natteravnene Sønderborg
13. Ældre Hjælper Ældre Augustenborg
14. Guderup Lænken
15. Sønderborg Handicap Idræt
16. Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved
17. Dansk Handicap Forbund Sønderborg
18. Diabetes foreningen Sønderborg
19. Røde Kors Gråsten
20. Sønderborg Seniorklub under Krifa
21. Klub Als
22. Polie og Ulykkespatientforeningen
23. Red Barnet Sønderborg lokal afd.
24. Sozialdienst Nordschleswig
25. Kræftens Bekæmpelse
26. Diabetesforeningen
Program:
17.00 – 17.05

Velkomst ved udvalgsformand Helge Larsen

17.05 – 17.25

Status på det frivillige sociale og sundhedsfremmende område ved
udvalgsformand Helge Larsen

17.25 – 17.55

Åben dialog: Med udgangspunkt i de fremsendte spørgsmål

17.55 – 18.15

Pause

18.15 – 18.45

Åben dialog: Spørgsmål fra deltagerne

18.45 – 18.50

Opsamling og afslutning på dialogmødet ved udvalgsformand
Helge Larsen

18.50 – 19.00

Pause inden Generalforsamlingen starter

Åben dialog med udgangspunkt i fremsendte spørgsmål.
Udvalget havde modtaget tre spørgsmål fra to foreninger.
SOS Børnebyerne:


Er det muligt at få en mere smidig måde at reservere lokaler på, således at man selv
kan danne sig et overblik over, hvad der er ledigt og hvornår?

Svar:
Ja, det er muligt. Men det forudsætter, at bestyrelsen er enig i, at der er et behov og
efterfølgende er i stand til at finde økonomien til et online booking system.
Stol på Motionen:
Af samarbejdsaftalen mellem Frivillighedens Hus/bestyrelse og Sønderborg kommune fremgår
det at, hvis der er overkapacitet af mødelokaler kan andre booke sig ind specielt Fritid, kultur,
idræt.



Er der overkapacitet evt. i aftentimerne?
Hvor lang tid før kan man få besked på om der er ledige lokaler?

Svar:
Bestyrelsen har fokus den ledige mødekapacitet i huset.
Sidste år stod der ledige lokaler 458 gange i aftentimerne dvs. mellem kl. 18.00 – 23.30.
Derfor har bestyrelsen allerede besluttet, at tilbyde foreninger netop fra fritid, idræt og
kulturområdet, at de kan benytte ledige lokaler i aftentimerne, da det frivillige sociale område
ikke selv har kunne fylde dem ud.
Helge Larsen nævnte, at Sønderborg Skakklub allerede har booket lokaler et par gange i år, og
er meget taknemmelig for bestyrelses beslutning.
Men det er forsat de frivillige sociale foreninger som har første prioritering. Dvs. kommer vi i
en situation, hvor huset modtager ønsker om et lokale fra begge områder, vil fritid, idræt og
kulturområdet komme i anden række.
Booking af lokaler:
En del af debatten handlede om bookning af mødelokaler. Hvem kan booke, hvor langt ud i
fremtiden kan der bookes. En del foreninger har brug for at booke et år frem i tiden. Kan
bookning kombineres med Kultur-og fritidsområdet.
Formanden Helge Larsen opfordrede bestyrelsen til at arbejde frem mod en løsning.
Fysiske rammer/P-området:
Der var ønske om mere lys i smøgen mellem P-pladsen og Perlegade.

Rampen som er forbeholdt handicappede opleves ofte blokeret. Gerne en nøglebrik ved
fordøren.
For få P-pladser til handicappede. Tidsbegrænset parkering er et problem. Kan der uddeles Pbilletter.
Samarbejde mellem foreninger
Der efterlyses samarbejde mellem foreninger, som arbejder med samme formål.
Forslag er en Samarbejdsbørs. Temadage for foreninger med fælles formål dvs. foreninger fra
samme grupper.
Det blev forsøgt sidste år uden den store tilslutning. Find gerne et tema, hvis vi skal mødes.
I uge 17 er der fokus på ensomhed.
Frivilligguiden forventes opdateret i 3. kvartal/2018. (Afhængig af lagerbeholdningen)
Opsamling:
Helge Larsen afsluttede dialogmødet med en opfordring til bestyrelsen om at samle
spørgsmålene og sende en mail vedr. ønsker/mangler vedr. forhold omkring huset og Ppladsen. Helge vil herefter kontakte Teknik og Miljø afdelingen. Helges mailadresse:
hla@sonderborg.dk
Helge Larsen takkede alle de frivillige, som giver sig tid til aktiviteter/opgaver.
Ref. Anna Elisabeth Aagaard

