12. november 2021

Nyhedsbrev til frivillige
(socialområdet – nr. 35)
Billund Kommunes Frivilligråd og frivillighedskonsulent udsender et par gange om året ”Nyheder for
frivillige”. Nyhedsbrevet er målrettet de frivillige sociale foreninger. Nyhedsbrevet kan også læses på
www.fritidsliv-billundkommune.kmd.dk/publicfiles under ’Nyheder for frivillige’.

Kære frivillig i Billund Kommune
Så er det blevet tid til nyt fra det frivillig sociale område igen. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1)
2)
3)
4)

Mulighed for at søge støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler)
Indstilling til Frivilligprisen 2022 på socialområdet
Kandidater til Frivilligrådet 2022-2025
Anvendelse af §18-midler tildelt i 2020 og 2021 og afrapportering

§18-midler 2022
Det er lige nu muligt at søge om støtte til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) i Billund Kommune. Der
ansøges via ansøgningsskemaet, som findes her: https://billund.dk/selvbetjening-og-tidsbestilling/kultur-og-fritid/frivillige-sociale-foreninger/tilskud-til-frivilligt-socialt-arbejde/
Det er op til den enkelte forening at vurdere, hvorvidt der er behov for eller ønske om at søge §18-midler for 2022. Foreninger der tidligere har ansøgt, men vælger ikke at søge midler i 2022, bliver selvfølgelig taget med i betragtning til midler på lige vilkår som de andre foreninger, hvis de skulle søge igen i
2023 eller senere.
Ansøgningsfrist er søndag den 21. november 2021.
Har du nogen spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte frivillighedskonsulenten, kontaktoplysningerne findes nederst i dette nyhedsbrev.

Indstilling til Frivilligprisen 2022 på socialområdet
Frivilligrådet er lige nu på udkig efter kandidater til Frivilligprisen 2022 på socialområdet.
Så kender du en person, der har ydet en stor frivillig og social indsats – en ildsjæl, der brænder for at
gøre en forskel for sine medmennesker. Så er det nu, du skal sende en indstilling ind til Frivilligrådet
på: www.billund.dk/aaretsfrivillig
Frist for indstilling er onsdag den 1. december 2021.
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Valg til Frivilligrådet 2022-2025
Frivilligrådets valgperiode følger byrådsperioden i Billund Kommune. Der skal derfor nu peges på medlemmer til Frivilligrådet for næste rådsperiode 2022-2025.
Frivilligrådet er bindeleddet mellem de frivillige sociale foreninger og Billund Kommune. Formålet med
frivilligrådet er at styrke samarbejdet og dialogen mellem det frivillige sociale arbejde og Billund Kommune med henblik på at fremme vilkårene for frivilligt socialt arbejde. Du kan læse mere om Frivilligrådets opgaver her: www.billund.dk/frivilligraadet.
Det er jer frivillige sociale foreninger, der kan indstille kandidater til Frivilligrådet for den næste periode
og det nyvalgte byråd, som udpeger hvilke kandidater, der skal sidde i rådet blandt de indstillede. Der
tilstræbes så vidt muligt en bred geografisk sammensætning og repræsentation af forskellige foreningstyper og tages hensyn til foreningsmedlemstal og aktivitetsniveau i kommunen.
Kender du en eller flere, som kunne være relevante at pege på til det kommende Frivilligråd, så må du
meget gerne spørge vedkommende om det kunne have interesse og efterfølgende sende en indstilling
via skemaet på www.billund.dk/frivilligraad2022-2025.
Har du nogen spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte rådets nuværende medlemmer
eller frivillighedskonsulenten. Du finder deres kontaktoplysninger nederst i dette nyhedsbrev.
Frist for indstilling er søndag den 12. december 2021.

Anvendelse og afrapportering af §18-midler tildelt i 2020 og 2021
Til orientering, så er det godkendt i Voksenudvalget, at modtagere af §18-midler 2020 og 2021 kan udsætte anvendelse af midlerne til 2022, hvis det ikke har været muligt at anvende midlerne i tildelte år
grundet Covid-19. Det betyder selvfølgelig, at I også kan udskyde afrapportering for anvendelse af
midlerne. Senest afrapportering for anvendelse af midler fra 2020, 2021 og 2022 er derfor 1. april
2023.
Til afrapporteringen skal I anvende skemaet, som findes på hjemmesiden: https://billund.dk/borger/frivilligt-socialt-arbejde/tilskud-til-frivilligt-socialt-arbejde/afrapportering/
Har du nogen spørgsmål, er du også meget velkommen til at kontakte frivillighedskonsulenten. Du finder kontaktoplysningerne nederst i dette nyhedsbrev.
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Har I spørgsmål eller nye idéer til frivilligområdet eller nyhedsbrevet, er I altid velkomne til at kontakte:
Frivillighedskonsulent:
Lærke Noer-Møller, Tlf. 79 72 74 36, E-mail: lnm@billund.dk
Frivilligrådet:
Gurli Hansen, Vorbasse (Formand), E-mail: gurli.h@mail.dk
Gitte Johansen, Grindsted (Næstformand), E-mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Troels Gydum, Grindsted, E-mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted, E-mail: grindbobyg@grindbobyg.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager, E-mail: olgathomsen@gmail.com
Bente Christensen, Grindsted, E-mail: bente.c@hapasu.dk
John Ullerup-Hansen, Billund, E-mail: ullerup-hansen@stofanet.dk
Lena Bech, Grindsted, E-mail: lenabech@outlook.dk
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