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Frivillig Fredag 2019

Sagsnr.: 18/32177 - Område: Afdeling for Psykiatri og Handicap - Sagsbeh: Sofie Kathrine Bak Ingersen

Kompetenceudvalg
Det Frivillig Samråd

Sagsfremstilling
Årets nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag, falder i år den 27. september. Årets tema er endnu
ikke kendt. Søs Egelind er blevet booket som erstatning for den manglende optræden til Frivillig
Fredag 2018.
Arbejdsgruppen mødes en gang i januar eller februar for at arbejde videre med Det Frivillige Samråds
beslutninger. Hvis nogle af jer vil være med i arbejdsgruppen, kan I sige det på mødet og I vil blive
inviteret med.
Det Frivillige Samråd bedes først og fremmest drøfte hvorvidt Frivillig Fredag 2019 overordnet skal
følge de sidste par års koncept med fagligt indhold, siddende middag, underholdning og kåring af
Årets Frivillig.
Derudover er der nogle mere specifikke ting, der skal drøftes.
Lokaler
På TAMU er der en begrænsning i antallet af pladser. Hvis opstillingen af borde, buffet og bar skal
være optimal, er der plads til 220 spisepladser. Da der var tilmeldt flere i 2018, blev buffeten rykket ud
i forhallen og baren ind i et lokale ved siden af. Dette gav plads til 260 spisepladser. Udover at stå for
maden, står eleverne på TAMU for alt det praktiske til arrangementet: opsætning af borde, salg af
drikkevarer, afrydning og opvask efter spisning, kaffe, te og vand under hele arrangementet,
oprydning og rengøring efterfølgende osv.
Alternativet til at afholde Frivillig Fredag på TAMU er at finde en hal, hvor der kan være plads til flere
deltagere. Det vil indebære, at der skal findes et sted at bestille mad fra samt et sted at leje stole,
borde, service og lign fra. Derudover skal der bruges en del mandetimer før, under og efter
arrangementet til de opgaver, eleverne på TAMU ellers står for.
Hvorvidt der er behov for et større sted end TAMU er svært at sige, da der var væsentligt færre
mennesker, der mødte op til Frivillig Fredag 2018 end det antal, der var tilmeldt.
Derfor bedes Frivillige Samråd drøfte, hvorvidt Frivillig Fredag 2019 skal afholdes på TAMU igen eller
om der skal findes et andet sted, herunder hvilke krav, der skal være til dette sted.
Tilmeldingsform
For at imødekomme problematikken omkring mange tomme pladser trods fuldt booket arrangement,
skal der formentlig ændres i tilmeldingsproceduren til Frivillig Fredag 2019.
På Det Frivillige Samråds sidste møde blev følgende forslag nævnt:
 Personlig tilmelding frem for gruppetilmelding.
 Tjek af navn eller billet ved ankomst til arrangementet
 Indførsel af et "no-show fee"
 SMS- eller email-reminder, hvor der også nævnes, at de skal give besked, hvis de bliver
forhindret, så en anden kan få pladsen.
Det Frivillige Samråd bedes drøfte, hvordan tilmeldingsproceduren til Frivillig Fredag 2019 skal være.
Fagligt indhold
Det faglige indhold til Frivillig Fredag 2018 var oplæg om forskellige frivillig-relaterede emner af
personer, der enten arbejder med frivillige eller selv er frivillige. Ifølge deltagernes evaluering var dette
en god måde, at gøre det på. Andre år har der eks. været networking og oplæg fra professionelle
oplægsholdere om frivillighed.
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Det Frivillige Samråd bedes drøfte, hvilken form det faglige indhold skal tage i 2019 og evt. komme
med forslag til specifikke emner, der skal tages op.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Det Frivillige Samråd drøfter de fremsatte punkter samt eventuelle andre relevante
punkter

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 15-01-2019
Fraværende: Lene Kirk, Peter Ole Sørensen, Anders Andersen, Michael Larsen
Rådet ønsker samme form på Frivillig Fredag som i 2018.
Måske skulle temaer/workshops varer lidt længere, så ikke der skal skiftes mellem 2 korte. Oplægget
skal vælges ved tilmelding.
Temaforslag:
Alder/aktivitet – evt. en oplæg fra en fremtidsforsker – muligvis RockWool fonden.
Hvordan rekrutterer vi frivillige? Evt. oplægsholder fra Frivillig.dk – i hvert fald en professionel
oplægsholder.
Kommunikation – evt. Betina Nymand (kultur og fritid) og Torsten Sølund (sundhed)
Blåt eventyr – samarbejde erhverv, frivillige og foreninger.
Output fra §17, stk. 4 udvalg – Måske skal dette være et oplæg for alle.
Hvordan får man skabt relationer/veje ind i kommunen i forhold til samarbejde kommune/forening?
Lokaler til arrangementet i 2019: DGI Huset – Charlotte og Helle tager kontakt angående booking.
Plan B: Mønshallerne.
Tilmelding – gerne som gruppe, men med navn og valgt workshop på hver enkelt person. Med
navnetjek i døren eller evt. labels til at sætte på tøjet.
Der kan laves en tilmeldingsformular i Foreningsportalen, som kan lave en excel-fil efterfølgende.
Pia og Hanne vil gerne være med i arbejdsgruppen omkring Frivilligfredag.
Måske kan Ungerådet bidrage til ideer til hvordan vi får flere unge med til frivillig fredag.
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Forslag til reviderede kriterier for Frivilligpuljen

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Det frivillige samråd.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling
Forslag til ændrede kriterier for Frivilligpuljen er vedlagt.
Kriterierne er opdaterede med det korrekte politik, tilrettet lidt omkring de administrative procedurer og
er tilføjet ansøgningsfrist flere gange årligt.

Bilag
1 Offentlig Forslag til kriterier for Frivilligpuljen.docx
2 Offentlig Kriterier frivilligpuljen.pdf

3428/19
108217/18

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Rådet drøfter forslag til reviderede kriterier for Frivilligpuljen, herunder hvad der lægges
vægt på ved vurderingerne af ansøgningerne.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 15-01-2019
Fraværende: Lene Kirk, Peter Ole Sørensen, Anders Andersen, Michael Larsen
Rådet drøftede forslaget og tilføjede:
Under vurdering af ansøgningen skal der fremover stå:
Der lægges vægt på at støtte den frivillige indsats, der
 ydes udelukkende tilskud til aktiviteter, der kommer frivillige/den frivillige indsats til gode.
 styrker eller udvikler eksisterende samarbejder på tværs mellem medborgere, foreninger,
virksomheder og kommunale institutioner,
 er til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune.
Under afgrænsning skal der fremover stå:
Der ydes ikke støtte til:
 kommercielle og private aktiviteter
 allerede afsluttede aktiviteter/arrangementer
 aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune
 transport, forplejning, løn og lokaleudgifter.
De tre ansøgningsfrister i 2019 blev godkendt.
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Drøftelse af temaer til møderne i 2019

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Det frivillige samråd.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling
Der blev på det sidste møde i 2018 ytret ønske om temaer på møderne i 2019. Der er her mulighed for
at drøfte hvilke temaer der kunne være interessante.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

Rådet bedes drøfte eventuelle temaer til de kommende møder.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 15-01-2019
Fraværende: Lene Kirk, Peter Ole Sørensen, Anders Andersen, Michael Larsen
Hvordan kan de frivillige klædes på for at føre resultaterne fra §17, stk. 4 udvalget ud i livet?
Administrationen spørger om Martin Rubini har mulighed for at deltage i mødet i maj.
Til august mødet er der ikke tema, da der både er planlægning af frivillig fredag, årets frivillig og
fordeling af midler fra Frivilligpuljen.
Tema til november er fremtiden for Det Frivillige samråd.
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Eventuelt

Sagsnr.: 18/15224 - Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Charlotte Voldby Jørgensen

Kompetenceudvalg
Det frivillige samråd.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling
Eventuelle punkter kan drøftes her.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at

eventuelle punkter drøftes.

Beslutning i Det Frivillige Samråd den 15-01-2019
Fraværende: Lene Kirk, Peter Ole Sørensen, Anders Andersen, Michael Larsen
Rådet drøftede muligheder og praktiske begrænsninger i gensidig erfaringsudveksling. Herunder
vigtigheden af samspillet mellem frivilligheden og kommunen.
Dejligt med kursus omkring ”Få dine budskaber bredere ud” – rådet glæder sig til workshops.
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Bilagsoversigt
2.

Forslag til reviderede kriterier for Frivilligpuljen
1.
Forslag til kriterier for Frivilligpuljen.docx (3428/19)
2.
Kriterier frivilligpuljen.pdf (108217/18)

7

Vordingborg Kommune
Det Frivillige Samråd

Dato
15-01-2019

Side
8

Underskriftsside

Pia Westergaard

Birthe Helth

Lene Kirk

Hanne Rossé

Henning Larsen

Ingolf Petersen

Peter Ole Sørensen

Anders Andersen

Michael Larsen
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Bilag: 2.1. Forslag til kriterier for Frivilligpuljen.docx
Udvalg: Det Frivillige Samråd
Mødedato: 15. januar 2019 - Kl. 16:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 3428/19

Forslag til kriterier for Frivilligpuljen
Formål
Puljen til tværgående frivillige initiativer kaldet ”Frivilligpuljen” skal medvirke til at udvikle,
inspirere og understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes
politik for frivillighed og borgerinddragelse herunder målene om, at Vordingborg Kommune:
- Støtter aktivt forskellige måder at være frivillig på, så motivationen højnes blandt alle
typer af frivillighed.
- Fremmer nye samarbejdsformer på kryds og tværs mellem aktive medborgere,
foreninger, virksomheder og de kommunale institutioner.
I 2019 er der 140.000 kr. i puljen.
Ansøgningsfrister
Der er flere ansøgningsmuligheder om året. I 2019 er ansøgningsfristerne 28. april, 4. august
og 3. november.
Hvem kan søge
Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der arbejder frivilligt og
som er hjemmehørende i Vordingborg Kommune.
Vurdering af ansøgninger
Der lægges vægt på at støtte frivillige aktiviteter der er,
 til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune,
 er med til at udvikle nye former for frivilligt arbejde
 fremmer frivillige tværgående samarbejder
Krav til ansøgningen
 Aktiviteten skal kunne understøtte et eller flere elementer beskrevet i ovenstående
formål
 Aktiviteten skal være lokalt forankret og primært foregå i Vordingborg Kommune
 Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og annonceret offentligt f.eks. via en
hjemmeside eller KulturNaut
 Aktiviteten skal primært bygge på frivilligt arbejde og være:
- Frivilligt (uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang)
- Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
- Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
- Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
- En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde)
 I forbindelse med tilskud til materiel, tilfalder det indkøbte, efter aktivitetens ophør, den
pågældende forening eller anden instans efter beslutning i Det Frivillige Samråd.
Afgrænsning
Der ydes ikke støtte til:
 Kommercielle og private aktiviteter
 Allerede igangsatte aktiviteter/arrangementer
 Aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune
 Transport, forplejning, løn og lokaleudgifter
Økonomi
 Ansøger skal fremsende realistisk budget /økonomisk oversigt / finansiering.
 Støtten kan kun anvendes til bevilget formål,
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Væsentlige ændringer af aktivitet/projekt eller udskydelse til næste regnskabsår skal
forelægges Afdelingen for Kultur og Fritid, som sender ændringen til godkendelse hos
formandskabet
Såfremt midlerne ikke anvendes, tilbagebetales beløbet.

Bilag til ansøgningen
 Dækkende beskrivelse af aktivitet / tiltag og målgruppe
 Beskrivelse af Økonomi, forventet budget og finansiering.
 Forventet antal deltagere i aktiviteten
 Beskrivelse af planer fremadrettet
 Konkret tilbud medsendes ved tilskud til indkøb af materiel
Ansøgningsprocedure
 fremsendelse af elektronisk ansøgning
 relevante bilag vedhæftes,
 sagerne behandles administrativt og forelægges Det Frivillige Samråd til endelig
behandling, sagsbehandling
 administrationen fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt
Regnskab og dokumentation
 dokumentation for, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner, evt.
ved brug af logo på hjemmeside, ved annoncering eller lignende,
 fremsendelse af overordnet regnskab, kortfattet evaluering af aktiviteten ved årets
afslutning.
Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt, og kan kun ske til CVR nr. eller cpr. nr. med
tilknytning til Nemkonto.
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Bilag: 2.2. Kriterier frivilligpuljen.pdf
Udvalg: Det Frivillige Samråd
Mødedato: 15. januar 2019 - Kl. 16:00
Adgang: Offentlig
Bilagsnr: 108217/18

Godkendt i Samrådet d. 14. august 2014

Puljen til tværgående frivillige initiativer: ”Frivilligpuljen”
Puljen til tværgående frivillige initiativer kaldet ”Frivilligpuljen” skal medvirke til at udvikle, inspirere og
understøtte initiativer, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik herunder
målene om, at Vordingborg Kommune:
”støtter de frivillige i at være frivillige”
”vil gøre det endnu nemmere at være frivillig”
”ønsker at styrke og udvikle nye former for samarbejder”

Hvem kan søge
Alle enkeltpersoner, foreninger, organisationer og sammenslutninger, der arbejder frivilligt og som er
hjemmehørende i Vordingborg Kommune.

Vurdering af ansøgninger
Der lægges vægt på at støtte frivillige aktiviteter der er,





til gavn for borgerne i Vordingborg Kommune,
er med til at udvikle nye former for frivilligt arbejde
fremmer frivillige tværgående samarbejder

Krav til ansøgningen






Aktiviteten skal kunne understøtte et eller flere elementer beskrevet i ovenstående formål
Aktiviteten skal være lokalt forankret og primært foregå i Vordingborg Kommune
Arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og annonceret offentligt fx via en hjemmeside
Aktiviteten skal primært bygge på frivilligt arbejde og være:
-



Frivilligt (uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang)
Ulønnet (dog bortset fra godtgørelse til transport, telefon mv.)
Til gavn for andre end en selv og ens familie (adskilt fra familiær indsats)
Formelt organiseret (modsat en spontan handling som at følge en dame over vejen)
En aktiv indsats (medlemskab af frivillig forening er ikke i sig selv frivilligt arbejde)

I forbindelse med tilskud til materiel, tilfalder det indkøbte, efter aktivitetens ophør, den pågældende
forening eller anden instans efter beslutning i Det Frivillige Samråd.

Afgrænsning
Der ydes ikke støtte til:






Kommercielle og private aktiviteter
Allerede igangsatte aktiviteter/arrangementer
Aktiviteter/projekter der primært afholdes uden for Vordingborg Kommune
Transport, forplejning, løn og lokaleudgifter

Økonomi
 Ansøger skal fremsende realistisk budget /økonomisk oversigt / finansiering,
 Støtten kan kun anvendes til bevilget formål,
 Væsentlige ændringer af aktivitet/projekt skal forelægges Sekretariatet,
 Såfremt midlerne ikke anvendes, tilbagebetales beløbet,
 Hvis projektet/aktiviteten ønskes udskudt efterfølgende regnskabsår – kontaktes Sekretariatet,
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Fremsendelse af regnskab og status ultimo året.

Bilag til ansøgning







Dækkende beskrivelse af aktivitet / tiltag og målgruppe
Beskrivelse af Økonomi, forventet budget og finansiering,
Forventet antal deltagere i aktiviteten
Beskrivelse af planer fremadrettet
Konkret tilbud medsendes ved tilskud til indkøb af materiel

Ansøgningsfrister
Frivilligpuljen kan søges årligt med frist d. 30. marts. I 2014 er fristen dog 1. maj 2014. Der er frist for ny
ansøgningsrunde den 10. oktober 2014.
Ansøgningsprocedure






fremsendelse af elektronisk ansøgningsskema bilag via Vordingborg Kommune anvendes,
relevante bilag vedhæftes,
sagerne behandles administrativt og forelægges Det Frivillige Samråd til endelig behandling,
Sekretariatet fremsender hurtigst muligt besked om afslag/bevilling efter endt sagsbehandling.

Beløb til fordeling
Frivilligpuljen har i 2014 en samlet budgetramme på 140.000 kr.
Regnskab og udbetaling
Der ønskes en opdatering ultimo året, herunder dækkende:





kortfattet evaluering af aktiviteten/status,
dokumentation for, at Vordingborg Kommune fremstår som samarbejdspartner, evt. ved brug af logo
på hjemmeside, ved annoncering eller lignende,
overordnet regnskab,

Det Frivillige Samråd behandler de indkomne ansøgninger. Udbetaling af tilskud sker hurtigst muligt og kan kun
ske til CVR nr. eller cpr. nr. med tilknytning til Nemkonto.
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