Frivillighedsrådet Skive Kommune
Skive, den 22. juni 2021
Referat af

Repræsentantskabsmøde 2021.
Der var mødt 12 personer, repræsenterende 8 foreninger, op til Repræsentantskabsmøde, mandag den 21.
juni 2020, kl. 1900 i FamilieHuset, Skive. Der var 2 frameldinger pga. sygdom.
Formanden (FMD), Inger Marie Toft, bød velkommen og beklagede udsættelsen og den hastige indkaldelse
efter forsamlingsforbuddet var blevet hævet, men udtrykte glæde 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
Aase Brøndum og Ole Andersen, Ældresagen i Sallingsund og Glyngøre, blev valgt.
3. Formandens beretning
Formanden (FMD) indledte beretningen med at konstatere, at der ikke have været mange aktiviteter på
det frivillige social område i løbet af 2020 frem til maj 2021.
Rådet har holdt 4 møder, et Rådsmøde, Koordinerings møde med kommunen, fordelingsmøde og
endelig indstillingsmøde i udvalget.
Arbejdsgangen er således – ansøgninger bliver behandlet af rådet og der laves en indstilling til Skive
Kommunes Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg, der foretager den endelige godkendelse af
ansøgningerne. Det er meget sjældent, at der har været uoverens stemmelser mellem rådet og
udvalget, de afklares på et møde medio juni.
I 2020 var der indkommet 81 ansøgninger på i alt kr. 1.070.160, budgettet lød på 857.908 og der blev
fordelt kr. 725.190 i tilskud.
Der tilbageholdes altid en pulje til nye foreninger og særlige aktiviteter, der opstår i løbet af året.
I 2021 var der kr. 925.918 til rådighed. Der er indkommet 56 ansøgninger på kr. 1.244.482 og
Indstillingerne til Skive Kommune er under behandling og beløbene er forventes at tilgå de fleste
Foreninger inden sommerferien.
Det skal nævnes, at der forud for ansøgningsfristen i år blev udsendt retningslinjer for overførsel af
midler fra 2020 til 2021 og dette blev i vid udstrækning anvendt. Det er så ensbetydende med, at de
var markant færre ansøgninger i år og Rådet derfor har udvist både forståelse som omhu ved årets
indstilling, således vi er rustet til at imødekomme de forventeligt flere ansøgninger i 2022.
FMD rettede herefter en tak til Skive Kommune for deres støtte og hjælp. 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 2019/budget 2020
Kassereren (FMD) fremlagde det reviderede regnskab for det tildelte tilskud samt kassen til
administration. Der vil i 2021 være kr. 925.918 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 i år.
Dirigenten bad om kommentarer til såvel beretning som regnskab.
Der blev herefter en drøftelse/rejst spørgsmål til specielt beretning og procedure:
Aase Brøndum, - spurgte ind til antal af ansøgninger og årsag.
FMD svarede, at uddybede kort årsagerne og nævnte, at vi i år måske har tildelt lidt ekstra til enkelte
foreninger, men det var en engangs foreteelse. Det var for at støtte genåbningerne.
Aase Brøndum, - rejste spørgsmål omkring Venneforeninger/Kontaktråd, det synes visse steder at
være vanskeligt at skaffe interesserede personer til det frivillige arbejde. Nævnte, at hun havde
tilskrevet kommunen omkring dennes opbakning til sagen. Formålet er jo at lave aktiviteter for de
ældre og det var svært at afgøre hvilken organisation man skulle vælge.
FMD anbefalede, at man lavede en venneforening.
Aase Brøndum, - spurgte ind til hvilke principper der lægges til grund for tilskud.
Bente Dahl Kristensen, Frivillighedsrådet - vi tildeler efter de principper der er beskrevet på Skive
Kommunes hjemmesiden under ”Frivilligt Socialt Arbejde”, Frivillighedsrådet idet vi tilstræber at støtte
aktiviteter for borgerne men ikke gaver, fester for de frivillige og indkøb af inventar eller anlægs
udgifter.
Ole Andersen, - nævnte, at det var forholdsvis nemt at få midler til nye projekter, men svært at få
tilskud til fortsat drift samt næsten umuligt at få støtte til husleje.
Preben Sloht, Frivillighedsrådet - nævnte, at der var en opblødning på vej, idet Det Nationale
Frivillighedsråd, der skal rådgive og komme med indstillinger til politikerne på området, har givet 8
Anbefalinger, som bla. Vil betyde, at det bliver muligt at støtte langvarige aktiviteter, drift og herunder
husleje og i særlige tilfælde løn. Det skal nævnes, at der ikke er tilgået nye retningslinjer fra staten
endnu, men udvalget ser positivt på disse anbefalinger.
Beretning og regnskab blev herefter godkendt med akklamation.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem, Inger Marie Toft, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
Bestyrelsesmedlem, Erik Søndergaard, på valg for 2 år, modtager genvalg, valgt.
Bestyrelsesmedlem, Preben Sloht, på valg for 2 år, modtager genvalg, valgt.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant, Inga Lauridsen, Aktivitetsgruppen Højslev, blev genvalgt.
2. Suppleant, Lis Mortensen, Dansk Handicapforbund Skive-Viborg, nyvalg.

-38. Drøftelse af Frivillighedsrådets kommende virksomhed
Aase Brøndum, - spurgte om man lavede andet arbejde i Rådet.
FMD svarede, at det gjorde man ikke. Det tager Frivilligcenter Skive sig af, så vi servicerer kun
foreningerne og Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg.
Bente Dahl Kristensen, Frivillighedsrådet - nævnte at der havde været et stort antal ansøgninger fra
landsdækkende foreninger, som ikke er repræsenteret i Skive Kommune. Disse havde alle fået afslag
idet de ofte søger alle kommuner og bruger dette som løftestand/pression mod rådet for at få del i
midlerne.
9. Eventuelt
Lene Stokholm Jensen, leder Frivilligcenter Skive – mente der er en god opdeling mellem center og
råd. Vi har til opgave at lave aktiviteter, afholde forebyggende kurser, understøtte foreningerne samt
støtte Center Møllegården.
Ole Andersen - mente, at de forebyggende medarbejdere har svært ved at komme i gang igen.
Frede Bendesen - havde samme oplevelse.
Bente Dahl Kristensen - mente det skyldes usikkerhed og tilbageholdenhed hos både medarbejdere og
Brugere.
Erik Søndergaard – nævnte, at alle forventer, at nu sker der noget.
FMD rundede af med at konstatere, at der nok kom rigtig gang i den efter sommerferien, det glæder
alle sig vist til.
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.

Dirigent

For referatet

Frede Bendesen

Preben Sloht

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.

