Frivillighedsrådet Skive Kommune
Skive, den 31. marts 2022
Referat af

Repræsentantskabsmøde 2022.
Der var mødt 11 personer, repræsenterende 8 foreninger, op til Repræsentantskabsmøde, torsdag den 31.
marts 2022, kl. 1900 i Frivilligcenter, Skive. Der var 3 der ikke mødte.
Formanden (FMD), Inger Marie Toft, bød velkommen og glædede sig over fremmødet, der selvfølgelig godt
kunne have været større.
Herefter blev dagsordenen behandlet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Frede Bendesen, Breum, blev foreslået. Valgt med akklamation.
Han kunne herefter konstatere at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
2. Valg af stemmetællere
Ane Andersen og Aage Nielsen, blev valgt.
3. Formandens beretning
FMD indledte beretningen med at konstatere, at der ikke have været mange aktiviteter på
det frivillige social område i løbet af 2021 men håbede, at tingene endelig er ved at starte op igen.
Rådet har holdt 4 møder, et Koordinerings møde med kommunen, hvor vi behandlede det forløbne år
med Jakob Udengaard og Thilde Møller Nielsen, samt et fordelingsmøde og endelig indstillingsmøde i
udvalget.
Der var ikke så mange ansøgninger i 2021 så der blev overført en del midler til 2022. Foreningerne fik
mulighed for at overføre evt. ikke forbrugte midler og dette havde også indflydelse på forløbet.
I 2021 var der indkommet 57 ansøgninger på i alt kr. 1.244.741, budgettet lød på 876.694 og der blev
fordelt kr. 685.950 i tilskud.
Der tilbageholdes altid en pulje til nye foreninger og særlige aktiviteter, der opstår i løbet af året.
I den forbindelse har vi haft mere omtale af §18 midlerne i samarbejde med Frivilligcenter Skive, hvor
der blev gjort opmærksom på, at foreninger der laver frivilligt socialt arbejde jo er berettiget til at søge
om tilskud til de forskellige aktiviteter.
Frivilligcenter Skive kan hjælpe med til at støtte op omkring det frivillige sociale arbejde i foreningerne.
Frivillighedsrådet tager sig af behandling og indstilling af bevillinger til Sundheds-, Social- og
Forebyggelsesudvalget samt rådgiver dette ved spørgsmål om de enkelte sager.
Det skal nævnes, at der forud for ansøgningsfristen i år blev udsendt retningslinjer for overførsel af
midler fra 2021 til 2022 og dette blev igen anvendt.
FMD rettede herefter en tak til Skive Kommune for deres støtte og gode samarbejde. En stor tak til
Frede Bendesen for igen i år at påtage sig opgaven som dirigent og dermed styre drøftelserne i god
ro og orden samt til rådet en tak for godt samarbejde.
Dirigenten foreslog, at man ventede med spørgsmål/kommentarer til efter regnskab og budget var
gennemgået, og det blev accepteret.

-24. Regnskabsaflæggelse 2021/budget 2022
Kassereren (FMD) fremlagde det reviderede regnskab for det tildelte tilskud samt kassen til
administration. Der vil i 2022 være kr. 1.083.807 til rådighed til støtte af det frivillige sociale arbejde.
Grunden til at Rådet ikke uddeler hele beløbet er for at sikre nye foreninger mulighed for at få støtte
udenfor den fastlagte ansøgningsperiode. Det store restbeløb skal også ses i lyset af, at der har været
færre ansøgninger sidste år.
Dirigenten bad om kommentarer til såvel beretning som regnskab.
Lis Nørgaard, spurgte hvorfor Rådet og midler var blevet flyttet fra Socialudvalget.
Bente Dahl svarede, at der efter sidste valg blev lavet en omstrukturering af byrådets udvalg og at
Frivillighedsrådet nu hørte ind under det nye Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg.
Bente nævnte også, at der selvfølgelig var færre ansøgninger i 2021, men at der også havde været
behandlet flere sager fra landsdækkende organisationer til brug for aktiviteter udenfor kommunen.
Disse var blevet afslået da vi skal støtte lokale arrangementer og foreninger.
Beretning og regnskab blev herefter godkendt med akklamation.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem, Bente Dahl Kristensen, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
Bestyrelsesmedlem, Alice Jakobsen, på valg for 2 år, modtager genvalg, valgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant, Lis Mortensen, Dansk Handicapforbund Skive-Viborg, blev genvalgt.
2. Suppleant, Inga Lauridsen, Aktivitetsgruppen Højslev, ønskede at trække sig.
Ane Andersen blev foreslået og valgt.
8. Drøftelse af Frivillighedsrådets kommende virksomhed
Lis Nørgaard, omtalte vågetjenesten og spurgte om der kunne gives støtte til kørsel.
FMD svarede, at man kunne bruge af de tildelte midler.
Preben Sloht omtalte Frivillighedsråd Danmark, der arbejde direkte for politikerne omkring
anbefalinger til de lokale Råd og deres arbejde, herunder en mere bred anvendelse af midlerne.
Lis Nørgaard omtalte Ensomme ældre, hvor de frivillige havde problemer med at køre dem til de
Forskellige aktiviteter, hvis de ikke var visiteret til fri transport. Man kunne ikke låne busser og man
Havde derfor et ønske om, at sende en ansøgning om dette. Hvem skal den stiles til?
Bente Dahl, nævnte at den skulle højere op i systemet. Frivillighedsråd og Frivilligcenter Skive havde
ikke den fornødne kompetence.
Dirigenten anbefalede at bringe sagen op i Ældrerådet ved Ina Kristensen, der bør fremme sagen.
Anni Andersen kunne oplyse, at det er blevet indskærpet at kun plejehjems personalet må køre deres
køretøjer. Det er et spørgsmål om afgiftsfrihed og forsikring.

-39. Eventuelt
Lene Stokholm Jensen, leder Frivilligcenter Skive spurgte om man kunne søge støtte til de ukrainske
Flygtninge. Hun vidste, at en gruppe kvinder var i gang med at lave en frivilliggruppe mhp, støtte til
skolegang.
Preben Sloht mente, at det måtte høre under Børne- og Familieudvalget.
Dirigenten undrede sig over, at der ikke var mødt flere op på trods af den fine pressedækning.
Lene Stokholm Jensen foreslog, at man inviterede 1-2 foreninger til at fortælle om, hvad man havde
fået ud af den tildelte støtte og fortælle om deres forenings arbejde.
FMD modtog idéen og ville arbejde videre med den.
Dirigenten takkede for god ro og orden under behandlingen af dagsordenen og gav ordet tilbage til FMD.
FMD takkede Frede Bendesen for vel udført arbejde. FMD takkede også deltagerne for en fin afvikling af
mødet og roste de mange gode input.
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Herefter blev der budt på kaffe, franskbrød med ost og rullepølse samt Bentes lækre Æblekage.

Efter mødet afholdtes et kort konstituerende rådsmøde, hvor flg. sammensætning blev godkendt:
Formand/Kasserer
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Inger Marie Toft, Osteoporoseforeningen
Bente Dahl Kristensen, Frivilligcenter Skive
Preben Sloht, Veteran Café Skive
Erik Søndergaard, Østsalling Pensionistforening
Alice Jacobsen, Aktivitetscentret Højslev.

