Referat fra Generalforsamling/Repræsentantskabsmøde i foreningen Frivillighedens Hus
afholdt den 12. marts 2018.
Deltagere:
Bestyrelsen: Formand Bente Rey, Per Plambeck, Anna Grethe Macom Hansen, Ulla L. Pedersen,
Flemming Egedal, suppleant Edith Nielsen.
Frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger:
1. Nyreforeningen
2. Netværk/selvhjælpsgrupperne
3. Mølleparkens Plejehjems Frivillige
4. Røde Kors Sønderborg
5. SOS Børnebyernes lokal gruppe i Sønderborg Kommune
6. Hjælpende Hænder Nordals
7. Støtterne/Vågekonerne Nordals
8. Stol på Motionen
9. Ældre Sagen Gråsten
10. Natteravnene Sønderborg
11. Ældre Hjælper Ældre Augustenborg
12. Guderup Lænken
13. Sønderborg Handicap Idræt
14. Ældre Sagen Sønderborg-Sundeved
15. Dansk Handicap Forbund Sønderborg
16. Red Barnet lokal afd.
17. Polio og Ulykkespatientforeningen
18. Røde Kors Gråsten
19. Kræftens Bekæmpelse Sønderborg
20. Diabetesforeningen
21. Hjerneskadeforeningen
I alt 21 stemmeberettigede foreninger
Valg af dirigent: Flemming Nissen
Valg af referent: Anna Elisabeth Aagaard
Valg af 2 stemmetællere: Jytte Rasmussen og Carsten Stoltenberg
Formandens beretning:
Årsberetning for året 2017 – afgivet marts 2018.
En årsrapport eller et årsregnskab er en redegørelse for en forenings aktiviteter i det
forgangne regnskabsår. Årsrapporterne har til hensigt at give medlemmerne et indblik i
foreningens aktiviteter og økonomiske formåen.
Samarbejdet i så stort et hus, kommer gennem VÆRDIGHED OG RUMMELIGHED.
Da jeg i begyndelsen af sidste år fremlagde tankerne for det fremtidige arbejde for 2017 skulle
bestyrelsen arbejde for:
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Netværks- og inspirationsarrangementer. Vi vil introducere en række af inspirationsaftener,
hvor fokus er på at dele nogle af de gode eksempler fra vores egne rækker.
Der flere foreninger der har fundet sammen om fælles foredrag etc. Jeg kan bl.a. nævne
Hjerteforeningen - diabetesforeningen og nyreforeningen var sammen om et arr. i oktober
”Organdonationsdagen”, som blev afviklet nede i Borgen.
Danske Handicaporganisationer har afholdt et arrangement i anledning af Den Internationale
Handicapdag, hvor forskellige handicaps oplyste om deres arbejde. Der var korsang af børn fra
Kløvermarksskolen. Tillige var der besøg af borgerrådgiveren fra kommunen.
Vi har lidt under pengemangel, da vi desværre ikke har haft særlig god held med vore forsøg
hos udvalgte sponsorer. Heldigvis fik vi et engangsbeløb fra Sundhedsudvalget, hvilket betød,
at vi kunne tilbyde et kursus om forsikring af frivillige, samt en forestilling fra Det rullende
Teater – ”Korsbæk i Sønderborg”. Der er fra teatret planlagt yderligere 2 forestillinger ”Kærestebreve” som blev opført i i Havnbjerg og ”Kan en god latter forlænge livet”, der
opføres i Ahlmansparken i Gråsten.
Frivillighedens Hus kom på Facebook i 2017, sådan at vi nu har gjort tiltag til at udnytte de
gode muligheder, der er på de sociale medier.
En af de ting, som er rigtig dejligt er, at vort hus her på Perlegade bliver flittigt brugt og oftest
med megen ros fra brugerne om de faciliteter, der findes.
Nøglebrikker:
Der er udleveret nøglebrik til ca. 110, hvilket giver 90 foreninger adgang til huset.
Af de 90 foreninger, er de 79 fra Alssund distriktet, 4 fra Nordals, 4 fra Sydals og 3 fra Gråsten
området.
Flere af foreningerne bruger huset flere gange ugentligt og andre foreninger serviceres i de
satellitter som findes ude i lokalområderne.
Satellitter:
I 2017 blev der afholdt 7 satellitbesøg i distrikt Fjord, Sydals og Nordals.
Eksempelvis blev der på Nordals afholdt en messe i efteråret, som var godt besøgt. Mange
foreninger var repræsenteret og i bestyrelsen ser vi gerne, at lignende arrangementer afholdes
i andre dele af kommunen.
Husets medarbejdere:
Hans og Johnny tager imod ca. 280 brugere på en ”normal uge” her i huset.
De har serviceret ca. 370 borgere i hverdagene mellem 10-12 og igen mellem 15.30 – 17.30
om torsdagen.
De har modtaget ca. 580 telefonopkald fra foreninger som havde behov for rådgivning og
vejledning om stort og småt.
De har været ude på foreningsbesøg 19 gange - og afholdt 61 oplæg om den lokale frivillighed
i kommunen.
De har afholdt 77 rundvisninger i Frivillighedens Hus.
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Og sidst med ikke mindst - de har fået 13 henvendelser fra borgere som alle havde et ønske
om at blive frivillig på det frivillige sociale område.
Borgerne er alle blevet spurgt, hvorfor de havde lyst til at blive frivillig på ”vores område”
Til det svaret 5 af dem, at var blevet motiveret af et eller flere filmklip som de enten havde set
på Facebook, YouTube om de frivillige sociale tilbud i Sønderborg Kommune.
2 af borgerne oplyste, at de var blevet motiveret af at kigge i frivilligguiden.
De sidste 6 svaret, at de havde set et eller flere filmklip enten ude på sundhedscentret eller
hernede i huset, hvorefter de besluttet sig for at kontakte os.
Hvor er det dejligt.
Vinduer:
En anden måde at synliggøre foreningerne på, er via vores vinduer ud imod perlegade.
I 2016 havde vi 12 vinduesbookinger og i 2017 modtog vi 37 bookinger. I første kvartal af
2018 har vi indtil videre modtaget 21 vindues reservationer.
Kælderrum:
2016: Samtlige 11 kælderrum er i brug og deles af 12 foreninger.
2017: Samtlige 11 kælderrum er i brug og deles af 19 foreninger.
2018: 7 foreninger på venteliste til et kælderrum.
Vi er både stolte og glade over den store opbakning huset har og bestræber os på at
imødekomme de forskellige behov og ønsker. Vi har bl.a. fået en skærm opsat i
indgangslokalet til huset med oplysning om, hvilke aktiviteter, der foregår i de enkelte
møderum.
Vi hører ind i mellem, at nogle foreninger ikke kan få et lokale, som de ønsker. Bestyrelsen vil
forsat gerne modtage inspiration, herunder ideer/ kritik, sådan at vi i fællesskab kan skabe de
bedst mulige rammer for de frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg
Kommune.
Vi skal fortsat arbejde med mål og retning for bestyrelsen med input fra alle medlemmer,
samtidig med vi sikrer at driftsmæssige beslutninger om husets dagligdag varetages.
Samarbejde i bestyrelsen.
Der er blevet afholdt 7 gode bestyrelsesmøder i 2017 med spændende emner om bl.a. mål og
retning.
Jeg oplever at vi nu trækker ”på samme hammel”.
Vi er stadig opmærksom på:
· Hvilke roller, ansvar og ledelsesopgaver bestyrelsen har
· Hvordan vi sikrer sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter
· Hvordan vi skaber balance mellem nye tiltag og sikker drift
· Hvordan vi skaber langsigtede og fælles mål for arbejdet i foreningen (strategi og vision)
· Hvordan vi tænker udvikling ind i budgetlægningen
DET ER I MØDET, FORSTÅELSEN OPSTÅR!
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Afslutningsvist vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for konstruktive drøftelser.
Der blev stillet spørgsmål vedr. venteliste til kælderrum. Johnny Gammelgaard forventede at
der kunne findes en løsning til de foreninger, som har et mindre behov for opbevaring af deres
foreningsmateriale.
Beretningen blev godkendt.
Forelæggelse af regnskab og budget.
Regnskabet blev godkendt.
Ingen fremlæggelse af budget under henvisning til at der ikke var indgået yderligere midler på
kontoen.
Bevillingen fra Sundhedsudvalget er øremærket til nye arrangementer.
Formanden stillede forslag til at indkræve et mindre kontingent pr. forening. Umiddelbart var
der stemning herfor.
Bestyrelsens mål og visioner til det kommende år
Atter i år må vi erkende, at vi befinder os i en tid, hvor løsningerne ikke findes over en nat.
Når det er givet, at vi skal søge midler til aktiviteter gennem sponsorater, ja så må vi derfor ud
og skabe netværker, så vi kan få sponsorater. Vi må vælge vore aktiviteter med omhu og her
har vi brug for input fra jer.
Vi skal opnå mere kendskab til jeres ønsker og behov.
Vi skal fortsat arbejde på at huset fortsat er et godt sted at være i.
Vi er opmærksomme på at få flere medlemmer. P.t ved vi, at:
”De Blå Baretter” - (Danmarks Veteraner) Sønderjylland.
Mænds mødested i Sønderborg
En ganske væsentlig opgave for bestyrelsen i den kommende periode er at blive klar og præcis
på, hvilke opgaver foreningen for Frivillighedens Hus skal varetage som paraplyorganisation for
samtlige sociale- og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune.
Allerede i dette forår er det besluttet, at den nye bestyrelse skal afholde et seminar, hvori
bestyrelsen opstiller et årshjul, der meget konkret angiver mål og retning for det kommende
års arbejde.
Også her er der brug for input fra medlemmerne. Fortæl her i aften, ring eller skriv til et
bestyrelsesmedlem og giv et bud på, hvilke opgaver du ser skal være med til at udfylde den
rolle, som foreningen for det her fantastiske hus skal udfylde for at leve op til medlemmernes
ønsker og behov.
Indkomne forslag: Ingen
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Valg til bestyrelse:
På valg er:






Formand – Bente Rey, Dansk Handicap Forbund, Sønderborg
Bestyrelsesmedlem – Birgit Mätzke, Blæksprutterne Sønderborg – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem – Dorit delf, Blæksprutterne Sønderborg – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem – Anna Grethe Macom Hansen, Lænken i Guderup
Suppleant – Edith Nielsen, Nyreforeningen – opstiller til bestyrelsen

Valgt:




Bente Rey genvalgt
Anna Grethe Macom Hansen genvalgt
Edith Nielsen nyvalgt

Herudover stillede følgende op:



Carsten Stoltenberg, Kræftens Bekæmpelse Sønderborg
Jytte Rasmussen, Natteravnene Sønderborg

Efter skriftlig afstemning blev



Carsten Stoltenberg valgt til bestyrelsen (med 14 stemmer)
1. suppleant Jytte Rasmussen, Natteravnene i Sønderborg

Yderligere uden afstemning
2. suppleant Elisabeth Iversen, Ældre hjælper Ældre Augustenborg
Valg af 2 bilagskontrollanter for 1 år:



Bente Lauritzen, Red Barnet Sønderborg
Bodil Glenthøj, SOS Børnebyerne

Evt.
Der skal arbejdes videre med de gode ideer fra dialogmødet.
Bestyrelsen arbejder med forslaget om kontingent til næste års generalforsamling.
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