Frivilligrådet/Frivilligkoordinatoren
Nyhedsbrev nr. 16
Oktober 2016
Hermed fremsendes 16. 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.
Bliv frivillig aften
Den 25. oktober blev der afholdt en ”bliv frivillig” aften i Billund. Der mødte 14 personer op
som overvejede at begynde med at udføre frivilligt arbejde. I foråret havde vi et lignende arrangement med 10 personer. Dette viser, at der til stadighed er nogen der har lyst til at begynde med at arbejde frivilligt. På aftenen fik deltagerne en introduktion til det frivillige arbejde og en øjenåbner for hvor forskelligartede frivilligjobs der findes. På baggrund af succesen har vi vovet at indbyde til en gentagelse af arrangementet, denne gang henvendt til
de mange engelsktalende borgere i kommunen. Arrangementet blev offentliggjort på facebook og få timer efter var der 15 tilmeldte. Det viser, at der i denne gruppe også er borgere
der har energi og overskud til at tage en udfordring og et ansvar. En af de tilbagevendende
bemærkninger er, at de på den måde ønsker at blive en aktiv del af lokalsamfundet.
Jeg er meget opmærksom på, at der kan være visse begrænsninger hvis man ikke taler flydende dansk, men jeg ser også, at der er mange muligheder. Hvis I har opgaver som kan
varetages af engelsktalende, så meld ind til mig, så kan det være at jeg finder den rette person til jeres forening.
Frivillig fredag
Fredag, den 30. september blev Frivillig fredag fejret over hele landet. I Billund Kommune
skete det ved en frivilligfest på Grindsted Erhvervsgymnasium. Her blev holdt festtale af
Borgmester Ib Kristensen, som takkede de frivillige for det store arbejde der uføres i kommunen. For første gang blev der uddelt en vandrepokal til ”årets forening i Billund Kommune”. I år var valget faldet på DDS spejderne i Sdr. Omme. Grindsted Amatørscene spillede herefter en ”frivilligrevy”, hvor det frivillige arbejde i Billund Kommune blev beskrevet og
spiddet på en sjov og kærlig måde. Efter publikums reaktioner at dømme, ramte man ”spot
on”. Ca. 200 personer deltog i festen, hvor over halvdelen af byrådet fungerede som serveringspersonale da der i pausen blev serveret kaffe og kage. Frivilligrådet har allerede modtaget mange tilkendegivelser om, at man gerne deltager i et lignende arrangement næste
år.
Frivilligprisen for 2017
Billund Kommunes Frivilligråd har i 6 år uddelt året frivilligpris til en person der har ydet en
stor frivillig og social indsats i Billund Kommune.
Prisen gives altså til en ildsjæl der brænder for at gøre noget for sine medmennesker.

Kender du en person som opfylder ovenstående kriterier, så send straks en begrundet indstilling til Frivilligrådet. Jo bedre du beskriver kandidaten, jo større chance er der for at netop
din kandidat bliver valgt.
Frivilligrådet vil så vælge en modtager af frivilligprisen blandt de indsendte forslag.
Overrækkelsen vil finde sted i begyndelsen af 2017.
Sidste frist for indsendelse af kandidater er 1. december 2016.
De tidligere år er prisen gået til:
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Lise Thomsen
Krista Hundebøll
Sigfred Jensen
Margrethe Thorsen
Ejvind Due
Elna Sørensen

Forslag sendes til gurli.h@mail.dk .Flyer vedhæftet.
§ 18 midler 2017
Billund Kommune har en pulje til frivilligt socialt arbejde, som har til formål at:
• Øge foreningernes mulighed for at udføre socialt arbejde.
• Hjælpe nye frivillige i gang.
• Hjælpe med til at støtte foreningernes sociale arbejde.
Hvem kan søge?
Foreninger, netværk eller interessegrupper som ønsker at udføre frivilligt socialt arbejde.
Hvornår skal der søges?
Der er ansøgningsfrist én gang årligt i november måned, hvor der kan søges tilskud for det
kommende kalenderår. For 2017 er fristen 25. november 2016.
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte kommunens frivilligkoordinator, Erhardt Fisker, hvis du har
brug for yderligere oplysninger. Skriv til ef@billund.dk.
Hvornår bliver pengene udbetalt?
Pengene bliver udbetalt i begyndelsen af kalenderåret, så foreningen har mulighed for at disponere så frit som muligt.
Hvilke krav er der til foreningerne?
For at kunne udbetale penge til en forening skal foreningen have et cvr-nummer med en tilhørende nem-konto.
Regnskab:
Foreningen skal senest den 30. april i året efter modtagelse af tilskud uopfordret redegøre for
brugen af pengene.

Der ydes normalt IKKE tilskud til:
• Løn
• Genbrugsforretninger (da der er tale om forretning)
• Landsorganisationer - med mindre det helt tydeligt fremgår, at midlerne bruges (socialt og frivilligt) i Billund Kommune eller til Billund Kommunes borgere.
• Til allerede foretagne anskaffelser
Øvrig prioritering:
• At midlerne kommer flest muligt til gavn
• Der gives hellere til aktive handlinger frem for anskaffelser
• Det sundhedsmæssige aspekt prioriteres
• Sportsforeninger, spejdere o.l. må fortrinsvis søge midler under fritids- og kulturområdet
Ansøgning for 2017:
Ansøgningsskemaet kan findes på Billund Kommunes hjemmeside. Du kan eventuelt anvende følgende link:
https://billund.dk/borger/frivilligt-arbejde/18-midler/ Ansøgningsskemaet er tilgængeligt nederst

på siden.
I løbet af december måned vil der blive arbejdet med fordelingen af midlerne, og foreningerne vil i januar måned 2017 modtage besked om de er blevet tilgodeset.
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.

