Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 12
Februar 2016
Hermed fremsendes 12. nyhedsbrev til foreningerne fra Billund Kommunes frivilligråd/frivillig-koordinator. Der udsendes nyhedsbreve efter behov nogle få gange om året.
Der vil blive udsendt nyhedsbreve, når der er nyheder som vi vurderer, vil være til glæde for
foreningerne i jeres arbejde. Nyhedsbrevene kan også læses på www.billund.dk. under frivillighed.
Kræftens Bekæmpelse, Billund afdeling
Kræftens Bekæmpelse, Billund afdeling skal have generalforsamling den 2. marts 2016. I
den anledning har de gjort opmærksom på, at de har ledige pladser i bestyrelsen og også
gerne vil have flere med i det lokale arbejde. Har du lyst og overskud til at gå ind i dette arbejde, eller kender du nogen der har, så er muligheden til stede. Se vedhæftede indbydelse.
Spillet ”Teamleader”
Spillet Teamleader har nu været udlånt med facilitator. Jeg har modtaget følgende tilbagemelding: Det var spændende at prøve at være med til. Vi fik snakket en del, og måske er der noget
vi kan bruge senere hen. Er jeres forening den næste der skal have spillet ud? Har set en kursusudbyder tilbyde en temadag med spillet for 1.650 kr. pr. deltager ex. moms. Her får I det
tilbudt helt gratis. Book spillet på ef@billund.dk
Kurser
I efteråret 2015 afholdt vi 2-dages kurset ”kunsten at passe på sig selv”. Vi havde fuldt kursushold og endog venteliste til kurset, hvilket betyder at vi forsøger at gentage kurset her i
foråret. Det vil blive afviklet en lørdag-søndag. De deltagere der var med i efteråret sagde
alle, at de havde fået meget med sig fra kurset. Der udsendes indbydelse til kurset når tid
og sted er fastlagt..
Vi vil også arbejde med, at der i efteråret kommer et kursustilbud for frivillige der arbejder
med børn som af den ene eller anden grund har særlige udfordringer.
Booking af mødelokaler
Som tidligere omtalt i nyhedsbrev har Billund Kommune anskaffet sig et foreningssystem
EG on. Systemet skal anvendes af foreningerne når de vil låne kommunale lokaler. Det er i
første omgang tiltænkt de frivillige folkeoplysende foreninger, men alle andre foreninger skal
også bruge det på sigt. Kommunen er i øjeblikket i gang med at oprette alle de kommunale
lokaliteter der kan bookes og tanken er så, at foreningerne selv skal oprette sig i forhold til
systemet. Det forventes, at der medio marts vil være udarbejdet en vejledning som foreningerne kan bruge når de skal tilmelde sig systemet. Foreningen godkendes herefter af Kultur
og Fritid, og når dette er sket, vil foreningen modtage password til systemet. Herefter kan
der ansøges om lokaler gennem systemet. Når vejledningen er udarbejdet vil den blive udsendt som et bilag til et nyhedsbrev. Frivilligrådet forudser visse udfordringer med langtidsbestilling af lokaler. Tages op når bookingvejledningen er modtaget.

Ungdommens Røde Kors, Grindsted afd.
Den 10. februar opstarter Ungdommens Røde Kors Grindsted afdeling en fritidsklub. Fritidsklubben er åben for alle børn og unge i Grindsted og omegn, men den er målrettet modtagerklassen på Vestre Skole. Klubben foregår i samarbejde med Kontakten i Grindsted, der har
været så venlige at stille deres lokaler til rådighed for klubben.
Handicaprådets frivilligmidler
I 2015 havde Handicaprådet for første gang fået afsat frivilligmidler. I alt fik de tilført 75.000
kr. uden overførselsret. Der blev anvendt ca. 44.000 kr. af disse midler. I 2016 er der igen
afsat 75.000 kr., og ansøgninger kan løbende indsendes til Handicaprådet der så vil tage
det op på deres møder. Det betyder, at det kommer til at fungere lidt som først til mølle princippet. Står I derfor i jeres forening med et projekt, hvor midlerne kunne gøre god gavn, så
send jeres ansøgning ind snarest med en beskrivelse af projektet og prisen på dette.
§ 18 midler 2016
Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med sit møde den 13. januar 2016, efter indstilling fra Frivilligrådet, foretaget en fordeling af Billund Kommunes midler til Frivilligt Socialt arbejde for 2016.
Det var i år været en udfordring at fordele midlerne, da vi havde ca. 300.000 kr. mindre at uddele, fordi vi i 2015 havde en opsparing vi kunne bruge. Da der så samtidig er modtaget 25 %
flere ansøgninger var det noget af en udfordring, men Frivilligrådet var enig om fordelingen..
Der er modtaget § 18 ansøgninger fra 97 forskellige foreninger (98 ansøgninger). (2015 78)
Der er ansøgt om tilskud på 1.859.775 kr. (2015 1.603.782)
Fordeles til foreningerne primo 2016 794.700 kr. (2015 1.071.782)
Dette betyder, at der helt eller delvis imødekommes ønsker fra 79 foreninger (2015 77)
19 foreninger kom ikke i betragtning (2015 1)
For 7 foreninger imødekommes ønskerne fuldt ud. (2015 33)
For 72 foreninger imødekommes ønskerne delvist. (2015 44
Nu håber vi at midlerne vil komme til at give masser af liv, glæde og socialt samvær og aktiviteter i løbet af 2016.
Fristen for ansøgning om § 18 midler for 2017 er 21. november 2016.
Liste over tildelingerne er vedhæftet nyhedsbrevet og kan også findes på hjemmesiden.
Frivilligrådets frivilligpris 2016
I år havde vi fået 12 indstillinger til Årets frivilligpris. At der udføres meget frivilligt arbejde er
vi ikke i tvivl om, og også af indstillingerne kunne vi se, at der af mange ydes en kæmpeindsats. Vi kunne uden at blinke have uddelt flere priser, men vi havde kun én at gøre godt
med. Valget faldt efter afstemning i Frivilligrådet på Elna Sørensen som igennem mange år
har ydet en enorm indsats for Karensmindes Venner. Dette gøres til gavn for både de frivillige og alle besøgende (i alle aldre) på Karensminde. Overrækkelsen af prisen skete den 4.
februar 2016 på Karensminde.

Demensdag 7. april 2016

Under titlen
afholdes 7. april 2016 temadag på MAGION. Der vil være
stande for foreninger/institutioner der har berøring med/tilbud til demente. Ligeså vil der være foredrag ved Kallerupvej, Odense samt Peter Lund Madsen Se vedhæftede:
Vi spiser sammen
Folkebevægelsen mod ensomhed opfordrer til, at uge 17 bliver ugen, hvor vi alle spiser
sammen for at modvirke ensomhed. Det er hyggeligt, fornøjeligt og dejligt at samles om et
veldækket bord. Frivilligrådet vil gerne opfordre alle foreninger til at tage bolden op så der
spises på tværs af foreninger, i alle lokalsamfund. Inviter på mad, og sig ja til at spise sammen med andre i denne uge. Hvis I sender oplysning om jeres arrangement ind skal vi forsøge at få lavet fælles PR og oversigt. Følg med på http://modensomhed.dk/
Nyt tilbud fra Familieafdelingen
Familieafdelingen introducerer et nyt tilbud i Billund kommune, hvor Familievejledere tilbyder anonyme rådgivende og vejledende samtaler til børn, unge og forældre inden problemerne bliver så store, at der er behov for mere indgribende indsatser.
Familievejlederne kan også kontaktes af de frivillige fra organisationer, som fx er i tvivl om
et barn trives, eller hvor forældrene har udtrykt ønske om sparring. Se vedhæftede bilag.
På frivilligrådets vegne

Erhardt Fisker
Frivilligkoordinator/Frivilligrådet
Billund Kommune
Erhardt Fisker, Billund Kommune (Sekretær) Tlf. 79 72 73 92 mail: ef@billund.dk
Gurli Hansen, Vorbasse (Formand) Tlf. 75 33 35 55 mail: gurli.h@mail.dk
Olga Roest Thomsen, Krogager (næstformand)Tlf.75 33 92 90 mail olgathomsen@gmail.com
Ann Klausen, Hejnsvig Tlf. 75 33 60 70/2445 4495 mail: ann_klausen@msn.com
Annie Ladegaard, Grindsted Tlf. 75 32 15 04/6172 0042 mail ladegaard@turbopost.dk
Judith Andersen Sørensen, Filskov Tlf. 75 34 82 60 mail: mcsjas@gmail.com
Jakob Kristiansen, Filskov Tlf. 75 34 83 45/ 5124 8475 mail: ijkristiansen@mail.dk
Kristian Hansen, Vorbasse Tlf. 75 33 33 14/2850 1950 mail: karinogkristian@gmail.com
Gitte Johansen, Grindsted Tlf. 61 60 73 69 mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Chris Engslund, (Sdr. Omme) Tlf. 40 19 81 90 mail: chris.engslund@gmail.dk
Nyhedsbrevet vil blive udsendt når der skønnes at være behov for det. Ønsker I ikke at modtage det, vil I blive
slettet af maillisten hvis I anmoder herom.

