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Godkendelse af referat fra mødet den 29. januar 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet den 29. januar 2018.
Referatet er vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at referatet godkendes.
Bilag:
1 Åben Referat fra frivilligrådets møde den 29. januar 2018
Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Godkendt.
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Gennemgang af ansøgninger til frivilligpuljen 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Jævnfør frivilligrådets vedtægter skal rådet gennemgå de indkomne ansøgninger til Norddjurs
Kommunes frivilligpulje og på den baggrund udarbejde en indstilling til voksen- og
plejeudvalget med et forslag til fordeling af midlerne.
Frivilligrådet skal i dets behandling af ansøgningerne tage udgangspunkt i Norddjurs
Kommunes frivilligpolitik.
De indkomne ansøgninger er udsendt til rådets medlemmer pr. mail den 2. marts 2018.
Alle ansøgninger samt en oversigt over ansøgningerne er vedlagt som bilag. Herudover er
Norddjurs Kommunes frivilligpolitik vedlagt som bilag.
Økonomiske konsekvenser
Der er i 2018 afsat 650.000 kr. til frivilligpuljen. Herudover er der 116.000 kr. i
uforbrugte/tilbageførte midler for 2017. Det samlede budget er derfor 766.000 kr.
Jævnfør frivilligpolitikken skal der tilbageholdes 5 pct. af budgettet til løbende ansøgninger
svarende til et beløb på 38.300 kr.
Det vil sige, at der er 727.700 kr. til uddeling i forhold til de indkomne ansøgninger.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet udarbejder forslag til fordeling af frivilligpuljen for
2018.

2

Frivilligrådet

08-03-2018

Bilag:
1 Åben Oversigt over ansøgninger 2018

34087/18

2 Åben Ansøgninger med bilag

33998/18

3 Åben Frivilligpolitik

67569/15

4 Åben Frivilligrådets indstilling vedr. frivilligpuljen 2018

38177/18

Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet behandlede ansøgningerne og har på den baggrund udarbejdet et forslag til
fordeling af frivilligpuljen.
Frivilligrådets forslag fremgår af det vedlagte bilag
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Udkast til forretningsorden
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivilligrådet besluttede på sit møde den 29. januar 2018 at udarbejde en forretningsorden
som supplement til vedtægterne for frivilligrådet. På den baggrund har forvaltningen i
samarbejde med formandskabet udarbejdet det vedhæftede udkast til forretningsorden for
frivilligrådet.
Som det fremgår af udkastet til forretningsordenen, er der oplistet tre muligheder for
suppleanternes rolle i forbindelse med frivilligrådets møder. Der skal på mødet tages stilling
til, hvilken rolle rådet ønsker, at suppleanter skal have i forhold til frivilligrådets møder.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet:
1. Tager stilling til suppleanternes rolle
2. Godkender forretningsordenen.
Bilag:
1 Åben Udkast til forretningsorden for frivilligrådet

34046/18

2 Åben Godkendt forretningsorden for frivilligrådet

38779/18

Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet gennemgik udkastet til forretningsordenen og besluttede følgende:
1. Suppleanterne deltager normalvis ikke i frivilligrådets møder.
2. Frivilligrådet godkendte forretningsordenen.
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Den opdaterede og godkendte version af forretningsordenen er vedlagt som bilag.
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Forslag til punkter til dialogmødet med voksen- og plejeudvalget
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Der er planlagt dialogmøde med voksen- og plejeudvalget den 15. maj 2018 kl. 15.00-16.00.
Medlemmernes forslag til punkter samt en tilbagemelding på, hvem der kan deltage på
dialogmødet, ønskes.
Der er afsat tid til et formøde i frivilligrådet samme dag kl. 14.00-15.00.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter:
1. Forslag til punkter til dialogmødet
2. Hvem der deltager i dialogmødet.
Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet drøftede punktet og besluttede følgende:
1. Ønskede punkter til dialogmødet:
o Drøftelse af en eventuel øvre grænse for, hvor stor en procentdel af
frivilligpuljen der kan tildeles til en ansøger af frivilligpuljen.
o Forslag om fast budget for Frivillig Fredag, eventuelt gennem midler fra
frivilligpuljen.
o Muligheden for en udvidelse af frivilligrådets budget, der følger med
Frivilligdagens udvikling.
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2. Så mange som muligt deltager ved dialogmødet. Lillian, Kai og Henning er
forhindrede.
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Drøftelse af rådets rolle i forbindelse med Frivillig Fredag 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Frivillig Fredag er en national dag, hvor det frivillige område fejres og synliggøres. Dagen
afholdes altid den sidste fredag i september og falder den 28. september i år.
Frivillig Fredag er blevet afholdt i Norddjurs Kommune de seneste tre år og har været en dag,
hvor der skabes synlighed omkring det frivillige arbejde på det frivillige sociale område i
Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommunes frivilligkonsulent er tovholder på Frivillig
Fredag i Norddjurs Kommune.
På mødet ønskes en drøftelse af, hvilken rolle frivilligrådet ønsker at have i forhold til
Frivillig Fredag.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet drøfter deres rolle i forhold til Frivillig Fredag 2018.
Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet drøftede deres rolle i forbindelse med Frivillig Fredag 2018. De besluttede, at de
ligesom sidste år gerne vil deltage på dagen og have en stand i både Grenaa og Auning.
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Frivilligrådets arbejdsplan 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
Forvaltningen har opdateret arbejdsplanen for frivilligrådets arbejde i 2018.
Arbejdsplanen er vedlagt som bilag.
Formandskabet foreslår, at mødet den 20. august udvides til et møde fra kl. 15.30-20.00 med
spisning. På mødet bliver der således tid til en snak om frivilligrådets ønsker i forbindelse
med rådets arbejde og virke.
Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at frivilligrådet:
1. Godkender en udvidelse af mødet den 20. august
2. Godkender arbejdsplanen.
Bilag:
1 Åben Frivilligrådets arbejdsplan 2018

38057/18

Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet besluttede følgende:
1. Godkendte en udvidelse af mødet den 20. august
2. Godkendte arbejdsplanen.
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Orientering marts 2018
00.15.00.A00

18/193

Åben sag

Sagsgang
FR
Sagsfremstilling
På mødet vil der være følgende orienteringer:


Nyt fra formandskabet
o Idé om nytænkning af fejringen omkring Årets Frivillig.



Nyt fra frivilligkonsulenten
o Barselsvikar
o Flygtningeprojekt
o Madspildsprojekt.

Økonomiske konsekvenser
Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Frivilligrådet den 08-03-2018
Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning og besluttede at arbejde videre med idéen om
nytænkning af fejringen omkring Årets Frivillig.
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