Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 22
Februar 2018
Hermed fremsendes 22. 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.
Nyt Frivilligråd
Voksenudvalget godkendte på sit møde den 24. januar 2018 de indkomne kandidater til
Frivilligrådet for 2018-2021.
Desværre er der kun kommet 5 kandidater og Voksenudvalget opfordrer derfor Frivilligrådet til at finde flere kandidater. Særligt ønskes der kandidater fra Billund, Filskov og
Hejnsvig. Skulle du have lyst eller kender du en der kunne have lyst er du velkommen
til at kontakte frivilligkoordinatoren på ef@billund.dk eller på tlf. 79 72 73 92.
De valgte kandidater er:
Navn

Adresse

By

Tlf

Mail

Gurli Hansen

Skødebjergvej 22

6623 Vorbasse

7533 3555
2637 3555

gurli.h@mail.dk

Gitte Johansen

Mellemvej 26 A

7200 Grindsted

2896 1140

gitte@vestermarkskirken.dk

Troels Gydum

Jyllandsgade 43

7200 Grindsted

7532 1836
4019 4635

troels@gydum.dk

Lise Nielsen

Skovvang 12

7260 Sdr. Omme 4086 7260

lisenielsen1211@gmail.com

Birthe V. Riddersholm

Plantagevej 29

7200 Grindsted

grindbobyg@grindbobyg.dk

7532 1667

Frivilligrådet havde sit konstituerende møde mandag, den 5. februar 2018 og har valgt
Gurli Hansen som formand og Gitte Johansen som næstformand.
Frivilligrådet glæder sig til at komme i arbejdstøjet og til samarbejdet med alle foreningerne.
Ringbind
Hvis I i jeres forening mangler ringbind har jeg en stak gode nye/næsten ubrugte liggende til fri afhentning. Kontakt mig på ef@billund.dk

§ 18 midler 2018 (tilskud til frivilligt socialt arbejde)
Voksenudvalget har efter indstilling fra Frivilligrådet godkendt fordelingen af Billund
Kommunes frivilligmidler for 2018. Frivilligrådet og naturligvis også Voksenudvalget håber, at midlerne bliver til rigtig stor glæde i foreningerne, og at rigtig mange vil få glæde
af tildelingen. Nedenfor ses fordelingen af midlerne på foreninger:
Ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattester
Fra den 1. januar 2018 skal frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager
støtte fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område,
indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, samt for personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
Bestemmelsen gælder for såvel lønnet arbejde som frivillig, ulønnet arbejde/beskæftigelse. Hidtil har reglerne kun omfattet kommunerne, socialtilsynet, regionsrådene samt frivillige sociale organisationer, der modtager økonomisk støtte efter servicelovens § 18, stk.
2.
Det er vigtigt, at frivillige sociale organisationer og foreninger, der modtager midler fra ansøgningspuljer og/eller driftsstøtte på Børne- og Socialministeriets område, er opmærksomme på, at der skal indhentes børneattester i det omfang, reglerne i bekendtgørelsen
kræver det.
De nye regler gælder fra d. 1. januar 2018 og omfatter modtagere af tilskud fra ansøgningspuljer og modtagere af driftstilskud på Børne- og Socialministeriets område, når de
ansætter eller beskæftiger personer fx i projekter.
Både nuværende og fremtidige tilskudsmodtagere er omfattet af reglerne.
SIDST OPDATERET 22/01 2018
Handicaprådets frivilligpulje
Vi har passeret et årsskifte, og det betyder, at der nu igen er tilført midler til Handicaprådets frivilligpulje. I år er der afsat 54.000 kr. Udover handicapprisen. Der et tale om en
pulje til at iværksætte initiativer ude i foreningerne. Har I derfor et ønske om at gøre en
særlig indsats for handicappede, har brug for særlige remedier for at handicappede kan
anvende jeres tilbud eller lignende er I derfor velkommen til at indsende ansøgning om
midler. Ansøgning skal sendes til handicapraadet@billund.dk. Det er Handicaprådet der
på deres møder behandler de indsendte forslag.
Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune
I Det Frivillige Sociale Netværk i Billund Kommune går man i spænding. Der er indsendt
fondsansøgninger, og man håber at dette snart giver resultat. Det bemærkes, at alle foreninger kan blive medlem af netværket for 100 kr. om året, som samtidig betyder, at man
er medlem af frivilligcenteret FriSam. Netværksledelsen er overbevist om, at det at løfte i
flok er en kæmpe fordel, og at foreningerne kan styrkes og vil vokse når vi står sammen.
Netværksledelsen forventer at kunne sætte en del forskellige initiativer i værk, når man har

nogle midler i hus. Skulle I som forening have lyst til at deltage kan I indbetale 100 kr. på
8210 6270327417. Dette dækker medlemskab for hele 2018.
Den 28. februar holder FriSam repræsentantskabsmøde, hvor der samtidig vil blive orienteret omkring netværket. Alle er velkomne, men for at have stemmeret skal man have indbetalt ovenstående kontingentet.
Trekantområdets festuge
Ligesom tidligere år har vi en pulje til arrangementer under Trekantområdets Festuge i Billund og Grindsted. I kan finde mere info om puljen her:
http://www.oplevbillund.dk/nyheder/soeg-penge-til-arrangementer/
Skriv eller ring hvis I har spørgsmål og spred gerne budskabet. Ansøgningerne skal
sendes til Sune Rasmussen på mail sura@billund.dk senest d. 5. marts.
I inviteres til idéworkshop om Trekantområdets Festuge d. 21. februar i Billund
og d. 22. februar i Grindsted. Følg linket i ovenstående for mere info. Bemærk
tilmelding er påkrævet.
Se også vedhæftet bilag.
Tilbud fra Hjerteforeningens lokalafdeling ”GIV LIV”
Hjerteforeningen har fået uddannet 2 instruktører til HLR (Hjerte lunge redning) og
AED (Hjertestarter). Disse to personer tilbyder nu at komme i jeres forening og undervise gratis. Kontakt kontaktpersonerne på vedhæftede bilag.
Se vedhæftede bilag.
Fondskonference i Trekantområdet
Vær opmærksom på gratis Fondskonference i Vejen 27. februar 2018. Tilmelding
senest 14. februar.
Se vedhæftede bilag.
Kursusmuligheder
Center for Frivilligt Socialt Arbejde har netop offentliggjort deres kursusprogram for
foråret 2018. Det er et fantastisk program med kurser indenfor emnerne:









Rollen som frivillig i det sociale arbejde (4)
Sociale metoder og redskaber (11)
Frivillighed, mangfoldighed og integration (2)
Undervisning, facilitering og læring (2)
Rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige (10)
Bestyrelser, foreningsdrift og udvikling (8)
Fundraising og økonomi (5)
Samskabelse mellem frivillige og kommuner (3)

Der er tale om ikke mindre end 45 forskellige kurser, og det er værd at bemærke, at
mange af kurserne faktisk er gratis hvis man er frivillig og arbejder indenfor det konkrete område som kurset er oprettet for. Læs mere på https://frivillighed.dk/sites/frivillighed.dk/files/media/documents/katalog/kursuskatalog_-_foraar_2018.pdf hvor
kursuskataloget kan downloades. Der afholdes også webinarer, hvor du hjemmefra
kan komme på kursus
Hvis 3 foreninger slår sig sammen og kan mønstre mindst 15 deltagere kan kurserne holdes lokalt. Her skal man så selv finde lokale og stå for forplejning. Alt er
beskrevet i kursuskataloget.

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
Gitte Johansen, Grindsted (Næstformand) Tlf. 61 60 73 69 mail: gitte@vestermarkskirken.dk
Troels Gydum, Grindsted Tlf. 40 19 46 35 mail: troels@gydum.dk
Birthe V. Riddersholm, Grindsted Tlf. 75 32 16 67 Mail: grindbobyg@grindbobyg.dk
Lise Nielsen, Sdr. Omme Tlf. 40 86 72 60 Mail: lisenielsen1211@gmail.com

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.

