Frivillighedsrådet Skive Kommune
Skive, den 07. juli 2020
Referat af

Repræsentantskabsmøde 2020.
Der var mødt 10 personer, repræsenterende 7 foreninger, op til Repræsentantskabsmøde, tirsdag den 7.
juli 2020, kl. 1900 i FamilieHuset, Skive. Der var 4 frameldinger pga. sygdom.
Formanden (FMD), Inger Marie Toft, bød velkommen og beklagede udsættelsen og den hastige indkaldelse
efter forsamlingsforbuddet var blevet reguleret, men udtrykte glæde over fremmødet, der selvfølgelig godt
kunne have været større.
Derefter afsang forsamlingen ”Knus vennerne” som en varm optakt til mødet.
Herefter blev dagsordenen blev behandlet.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Frede Bendesen, Breum, blev foreslået. Valgt med akklamation.
Han kunne herefter konstatere at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.
2. Valg af stemmetællere
Marianne Granvig og Lis Nørgaard Krogh blev valgt.
3. Formandens beretning
Formanden (FMD) indledte beretningen med at mindes vort afdøde bestyrelsesmedlem Anne Sørensen,
der var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Æret være hendes minde.
Rådet har holdt 4 møder, fordelingsmøde, budgetmøde 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 2019 var der indkommet 75 ansøgninger på i alt kr. 1.209.946 og der blev fordelt kr. 769.865 i tilskud.
Der tilbageholdes altid en pulje til nye foreninger og særlige aktiviteter, der opstår i løbet af året.
I 2020 var der kr. 876.694 til rådighed. Der er indkommet 70 ansøgninger og der blev indstillet om en
tildeling på kr. 769.000 til Skive Kommune og beløbene er allerede tilgået de fleste foreninger.
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.
4. Regnskabsaflæggelse 2019/budget 2020
Kassereren (FMD) fremlagde det reviderede regnskab for det tildelte tilskud samt kassen til
administration. Der vil i 2020 være kr. 876.694 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.

-2Der blev herefter en drøftelse/rejst spørgsmål til specielt beretning og procedure:
Alice Jakobsen, Aktivitetsgruppen Højslev - spurgte ind til ”km. kr. 5000”.
FMD svarede, at km står for kommunen og posten er at finde på Administrationsregnskabet for
Frivillighedsrådet og er den årlige overførsel fra Skive Kommune til administration af Rådet.
Lis Krogh, Ældresagen Durup - undrede sig over den lille tildeling når man havde fået Vågetjenesten ind
under sig. Man havde bl.a. øgede udgifter til husleje, materiel mv.
FMD nævnte, at hver enkel ansøgning blev nøje gennemgået og at der var poster i budgettet som ikke
kunne støttes ift. Bestemmelserne.
Bente Dahl, Frivillighedsrådet - tilføjede, at det var en afvejning ift. alle ansøgninger, således Rådet
forsøgte at støtte på lige vilkår. Opfordrede til at søge til små projekter.
Preben Sloht, Frivillighedsrådet - nævnte, at der var specielt 3 ting man ikke kunne støtte, nemlig
husleje, lønninger og anskaffelse af materiel/inventar. Derudover ser vi nøje på anvendelse af midler til
eget forbrug, f.eks. afholdelse af fester for de frivillige i foreningen. Midlerne er øremærket til
borgerne/medlemmerne og ikke til belønning af de frivillige. Kommunen afholder årligt en fest med det
formål selvom vi godt ved, at ikke alle kan komme med hvert år.
Lis Krogh, Ældresagen Durup – finder, at der er stor forvirring omkring Frivilligcenter Skive og
Frivillighedsrådet.
FMD havde svært at se, at der kunne være tvivl. Rådet blev oprettet i 1998/99 og Frivilligcenter Skive
først meget senere. Man skal tænke på de 2 aktører, at Rådet har midlerne og Centret skaber
aktiviteter, afholder temadage og kurser, altså er en udførende enhed uden midler.
Beretning og regnskab blev herefter godkendt med akklamation.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen orienterede om en administrativ ændring af vedtægterne affødt af bankernes øgede
kontrol behov, pålagt af staten. Det betyder, at der indføjes et punkt under §5 Økonomi, nemlig:
• Frivillighedsrådet tegnes af formanden og sekretæren.
Anne Marie Lunderup, Gang i Ældre Håsum – Ramsing – undrede sig over, at formand og kasserer
var en og samme person.
FMD kunne godt forstå forvirringen, men det var en reminiscens fra den tid, hvor Rådets administration
kørte på en særskilt kasse. Selve Rådets regnskab laves og revideres ved Skive Kommune og derfor er
der ikke en egentlig kasserer i Rådet. Derfor ændrede vi også det første forslag fra kasserer til sekretær.
Den administrative rettelse af vedtægterne blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlem, Bente Dahl Kristensen, på valg for 2 år, modtager genvalg - valgt.
Bestyrelsesmedlem, Alice Jakobsen, Aktivitetsgruppen Højslev, blev valgt for 2 år, ny valg.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
1. Suppleant, Inga Lauritsen, Aktivitetsgruppen Højslev, blev valgt.
2. Suppleant, Marianne Granvig, Offerrådgivningen, blev valgt.
FMD rettede en stor tak til Inger Simonsen for hendes indsats.
8. Drøftelse af Frivillighedsrådets kommende virksomhed
Alice Jakobsen, Aktivitetsgruppen Højslev - fandt, at de nye bestemmelser omkring aflæggelse af
regnskab med bilag, giver både et stort arbejde med kopiering samt at man ikke kan gennemskue, hvad
Rådet har givet tilskud til ift. det ansøgte budget og dermed hvad der skal dokumenteres.
FMD svarede, at det havde givet såvel Kommunen som Rådet store problemer med håndteringen af
Regnskab og de heraf udledte oplysninger, som Rådet havde behov for.

Lis Krogh, Ældresagen Durup – nævnte at det var en nødvendig opstramning men at den nok havde
taget overhånd.
Preben Sloht, Frivillighedsrådet – orienterede om arbejdsgangen for tildeling af midler, herunder
ansøgningens indhold og frister. Opstramningen var delvis ønsket af Rådet idet mange, typisk
landsforeninger, ikke havde indsendt regnskab for den lokale afdeling og dermed ikke havde givet
Rådet det ønskede grundlag at vurdere ansøgningen på. Det er via Kommunens Juridiske afdeling
udvidet til, at man skal indsende hele regnskabet med bilag. Det giver ikke det ønskede grundlag og
betyder en ekstra administration for alle.
Frivillighedsrådet vil drøfte dette med Skive Kommune på et evalueringsmøde den 31. august 2020.
9. Eventuelt
Intet, var blevet behandlet under pkt. 8.

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 Bendensen

Preben Sloht

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

Inger Marie Toft
Bente Dahl Kristensen
Preben Sloht
Erik Søndergaard
Alice Jacobsen.

Næste møde: Evalueringsmøde med sagsbehandlere, Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget,
mandag den 31. august 2020 ved Skive Kommune.

