Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 17
Februar 2017
Hermed fremsendes 17. nyhedsbrev til foreningerne fra Billund Kommunes frivilligråd/frivilligkoordinator. 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.

Ophør af forsøgsordning for efterlønnere m.fl.
Siden 2015 har det været tilladt for personer på dagpenge, fleks ydelse og efterløn at arbejde
ulønnet i frivillige organisationer i op til 15 timer om ugen – uden samtidig at blive trukket i
ydelse.
Den 20. marts ophører forsøgsordningen. Det betyder, at de gamle regler om maks. fire timers
frivilligt arbejde om ugen træder i kraft igen – og organisationerne derfor må sende en del frivillige retur til jobcentret
Hvis personer på dagpenge, fleks ydelse eller efterløn undlader at skrue ned for det frivillige
arbejde efter 20. marts, risikerer de at blive modregnet i ydelse.

Pulje for unge i forbindelse med Trekantområdets festuge
Igen i år har vi øremærket 100.000 kr. til projekter af unge for unge i Trekantområdets Festuge
(25.8-3.9 2017). Vi vil gerne være med til at skabe mulighed for, at unge mødes på tværs af
Trekantområdet.
Har du en god ide til et kulturprojekt, der involverer unge, kan du søge op til 20.000 kr. i vores
ungepulje. Der er ansøgningsfrist 1. maj. Find mere information om hvordan du søger her.
Krav til de støttede projekter:
- Arrangementerne skal være åbne for alle (eventuelt med tilmelding)
- Invitationer til arrangementet skal sendes bredt ud, og der skal arbejdes målrettet med at rekruttere deltagere fra hele Trekantområdet
- Arrangementerne skal forholde sig til festugens tema: overgange
Hvem kan søge?
- Ungehuse
- Foreninger
- Kulturinstitutioner
- Organisationer der arbejder med unge som målgruppe
- Unge kulturentreprenører
Økonomi
- Der kan søges støtte på op til 20.000 kr.
- Der ydes støtte til honorarer, logistik og materialeomkostninger
- Der ydes ikke støtte til almindelige driftsomkostninger
http://www.trekantfest.dk/dk/nyheder/ungepulje-2017/
Ansøgningsfrist 1. maj 2017.

Frivilligt socialt netværk
Et nyt socialt netværk for foreninger er undervejs i Billund Kommune. Gennem nogen tid har
en mindre initiativgruppe arbejdet på at etablere baggrund for et netværk til glæde for foreninger og ikke mindst de personer der har brug for hjælp i kommunen. Det er tanken, at alle foreninger i Billund Kommune skal være velkomne som medlemmer i netværket og nyde godt af
fællesskabet.
Har I som forening lyst til at deltage i netværket eller blot høre om tankerne bag, er I hjerteligt
velkomne til at deltage. Vi vil gerne indbyde 2 personer fra alle interesserede foreninger til et
informationsmøde MANDAG, den 27. februar 2017 i kantinen på Rådhuset i Grindsted. Af hensyn til servering bedes I tilmelde jer med angivelse af forenings navn og antal deltagere til
ef@billund.dk, senest 23. februar kl. 12.00 Indbydelse vedhæftet nyhedsbrevet
Vedhæftet dette nyhedsbrev findes også kopi af pressemeddelelse der inden længe bliver udsendt samt en nærmere beskrivelse af hvad netværket mener at kunne bidrage med for medlemmerne, herunder formidling af kontakter, indhentelse af børneattester, tavshedserklæringer,
supervision samt støtte til frivillige der kommer ud for ting der kan være svære at tackle. Netværket er IKKE tænkt som en ensretning, eller sammenlægning af foreninger, tværtimod ønsker vi mangfoldighed og at løfte i flok hvor dette giver mening.

Kursusbehov
Frivilligrådet har gennem de seneste år gennemført en række kurser. Vi har oplevet, at
mange frivillige er blevet ”klædt på” til at løse de opgaver de står overfor og vi har fået rigtig
mange positive tilbagemeldinger.
Det er Frivilligrådets ønske at fortsætte med dette, og vi vil derfor opfordre jer som forening
til at melde ind, så vi kan komme med de kursustilbud som netop I har brug for, så vil vi forsøge at imødekomme så mange behov som muligt.
Ønsker kan indsendes til ef@billund.dk

Lokaleundersøgelse
I forbindelse med budgetforliget for 2017 indgår følgende tekst i forliget.
”Bedre muligheder for de frivillige har naturligt ført til overvejelser, om der kunne være behov
for etablering af et decideret foreningshus. I forligskredsen er der imidlertid enighed om, at en
sådan stillingtagen må afvente de helt nye muligheder, der etableres i forbindelse med den
store ombygning, der er igangsat på Mødestedet i Grindsted. Forligspartierne er imidlertid
enige om, at der er behov for at igangsætte en undersøgelse af, hvilke ledige kommunale lokaler, der evt. ville kunne anvendes af de frivillige”
Som følge af ovenstående er det besluttet at foretage en undersøgelse af hvilke behov I reelt
har ude i foreningerne. Vi vil så efterfølgende forsøge at finde ud af hvilke muligheder der er i
den kommunale bygningsmasse.
Vi skal derfor anmode jer om at udfylde spørgeskemaet når det inden længe kommer, og returnere det, så vi kan få et reelt overblik over jeres behov. Hvis I har brug for flere lokaler med

flere forskellige funktionaliteter er det vigtigt at alle lokaler/behov bliver beskrevet. Bemærk at
spørgeskema ikke udsendes til de folkeoplysende eller kirkelige foreninger.

§ 18 midler
Social- og Sundhedsudvalget har efter indstilling fra Frivilligrådet bevilget 819.700 kr.
Der er modtaget § 18 ansøgninger fra 87 forskellige foreninger (2016 97)
Der er ansøgt om tilskud på 1.535.035 kr. (2016 1.603.782 kr.)
Der imødekommes helt eller delvist ønsker fra 82 foreninger (2016 78).
5 foreninger kom ikke i betragtning (2016 19)
For 18 foreninger imødekommes ønskerne fuldt ud (2016 7)
For 64 foreninger imødekommes ønskerne delvis (2016 71)
Pengene er i løbet af januar udbetalt til foreningerne så de kan gøre gavn rundt omkring i
kommunen.

Børns voksenvenner
Frivilligkoordinatoren er blevet kontaktet af Børns Voksenvenner. Man har meget lyst til at
etablere sig i Billund Kommune, og vil gerne have kontakt til eventuelt interesserede. Hvis
du kender nogen der kunne have lyst til at deltage i dette arbejde, vi de gerne kontaktes. I
første omgang er der interesse for personer til en lille lokalbestyrelse. Kontakt evt. Karina
Schrøder ks@voksenven.dk tlf. 28 80 39 24 for yderligere oplysninger.

Danmark spiser sammen
Folkebevægelsen mod ensomhed opfordrer igen i år 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. Følg med på http://modensomhed.dk/. I Billund kommune
havde vi i 2016 fornøjelsen af 15 forskellige arrangementer. Vi håber, at endnu flere vil tage
udfordringen op i 2017. Hvis I har lyst til at være med er I velkommen til at kontakte enten
Troels Gydum troels@gydum.dk eller Margit Stycke mas@billund.dk. De vil hjælpe med
praktiske oplysninger samt sørge for at koordinere og skabe reklame for arrangementerne.
Nogen kunne fristes til at tro, at det specielt er ældre mennesker der tænkes på, men undersøgelser har vist at også børn og unge føler sig ensomme. Lad måltidet blive stedet hvor
man taler sammen, skaber kontakter og venskaber. Af hensyn til planlægningen bedes i
tage kontakt senest 3. marts 2017. Bliv en del af en succes.

Handicappede og frivillighed
I den nye Handicappolitik i Billund Kommune er der lagt op til, at personer med handicap i
større omfang end det er tilfældet i dag, deltager i de tilbud der er i foreningerne, og at de
handicappede der gerne vil give en hånd med som frivillige får mulighed for dette.
Vi regner med, at der inden for en overskuelig fremtid vil blive indbudt til temadag(e) om
dette. Hvis I har gode ideer eller erfaringer indenfor området må i gerne melde tilbage til undertegnede, så vi får skræddersyet dagene.
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.

