Kontakt mellem Mennesker, Generalforsamling 2013, 18. marts, kl. 19.00
i Frivillighuset, Havnegade 3
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere: Dirigent Tove Humaidan, referent
Frances Fischer, stemmetællere Susanne Aasholm, Helen Ramsdahl
2. Formandens beretning: Erik Ejlersen
Sidste år kaldte Erik sin beretning, En føljeton, fra ide til virkelighed. Her var så den sidste
afsnit i føljetonen (indtil den næste).
2012 var et begivenhedsrigt år med mange møder samt udviklingen af forhold til flere
samarbejdspartnere mm.
Frivilligcentret og Frivilligrådet har indgået et forbilledligt samarbejde som er guld værd for
hele husprojektet og forholdet til Svendborg Kommune er fortsat positivt.
Der blev dannet en styregruppe kort efter nytår 2012 – medlemmer fra netop
Frivilligcentret og Frivilligrådet – til at forestå processen. Vigtigste sager var låsesystem,
rengøring, booking af lokaler.
Efter stormødet i 2011 havde vi foreningernes ord på, at de ville bruge Frivillighuset, men
det var netop bare ord.
Nu bruger faktisk 25 foreninger huset, og har gjort det lige fra åbningen den 1. oktober
2012. Økonomien: vi har sikkerhed for at vi kan betale huslejen men der er stadig
usikkerhed om driften. Det skal nok køre et år før vi kan se det klart. Det meste er faldet på
plads og vi skal få lavet en organisationsplan.
Der er også blevet tid til andre ting:
Samarbejde med Jobcentret: Vi blev kontaktet af Jobcentret omkring aktivering af en
gruppe de ellers har svært ved at aktivere. Der var midler til formålet men kommunen
kunne ikke søge – det kunne vi som frivilligcenter. Vi skrev ansøgningen i fællesskab men
blev forbigået. Ærgerligt både for KMM og især for de borgere, der kunne have nydt godt
af projektet. Dog en god øvelse i at arbejde sammen med kommunen. Deres udspil var at
en af vores medarbejdere skulle sidde på kommunen, men sådan skal det ikke fungere.
Der er stor forskel på, om en borger kommer her eller der.
På vej til underskrivning af kontrakt og indflytning har vi været i kontakt med kommunens
embedsmænd, teknikere og økonomer samt selvfølgelig udlejer. Det sidste havde sine
ups and downs. Det var en periode med meget kaffe og kage, i den gode sags tjeneste.
Vi var hurtigt enige om, at det var de her lokaler vi ønskede, men som så ofte før var
økonomien det springende punkt. Efter flere overslag gav socialudvalget sit ’nik’ og den
28. juni blev lejekontrakten underskrevet af både Karen Strandhave og mig for atter at
understrege samarbejdet mellem Frivilligråd og Frivilligcenter.
Så stod vi med over 600 kvm som ikke var misligholdt, men som dog trængte til en kærlig
hånd i form af rengøring og maling. Det viste sig at Kontakt mellem Mennesker også var
Kontakt mellem Venner, for det var overvældende, så mange der var klar til at give en
hånd og vi takker dem alle.

Både kommunens og Frivilligrådets kasser bidrog, så det var muligt at købe de
nødvendige materialer. Igen stor tak.
I 3 måneder (med en sommerferie midt i) boede vi 2 steder. Her blev personalets
samarbejdsevner, tålmodighed og omstillingsparathed sat på prøve – men de klarede det
flot.
Den 29. august blev der holdt orienteringsmøde her – stor tilslutning og interesse for at
hjælpe.
Den 1. oktober flyttede vi ind og et par dage før gik jeg på Toldbodvej for at trække de
sidste søm ud., og selvom jeg ikke havde været med i så mange år, var det både glædeligt
og lidt vemodigt. Styregruppen fungerede året ud og den 29. november blev der valgt et
brugerråd. Daglig leder og de 2 formænd, Erik og Karen samt 4 medlemmer valgt blandt
husets brugere, med egne vedtægter. Frivilligcentret bor i stueetagen og står for den
daglige administration, dvs. booking af lokaler plus alt det praktiske.
Samarbejde med Røde Kors: Kvindenetværket fremhaves her, selvom det ikke er en
nyskabelse i 2012, men fordi det genererer nye tiltag. Jeg nævner Grønlandsprojektet
(besøg fra børneværestedet Amarngivat), hvor netværket fik skaffet midler til forplejning og
udflugter via sponsorater – flot arbejde.
Foreningsmarked i september: Frivillig Fredag blev til lørdag og Foreningsmarkedet er
stadig en god måde at møde mange af de foreninger som virker i byen.
Jubilæum: I februar havde GenbrugsKontakten og SyKontakten jubilæum, sådan circa.
Det var en god dag med fin stemning og godt traktement.
Stor ansøgning afsted til Social- og Integrationsministeriet; vi venter på svar.
Nyt i personalegruppen: I 2012 sagde vi farvel til Bolette og goddag til vores nye
fleksmedarbejder Narges, som er en klar gevinst for KMM. Narges har bragt både en ny
brugergruppe ind i Frivillighuset samt en masse godt humør.
Det giver anledning til at takke personalet for indsatsen i 2012. Den ekstreme travlhed er
ikke gået ud over jeres venlighed og godt humør.
Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2012, for samarbejde på en god og konstruktiv
måde. Bestyrelsen har hver sine arbejdsområder og det fungerer fint. Og sidst men ikke
mindst tak til alle de frivillige – uden jer var vi ilde stedt.
2. Daglig leder Susanne Aasholms beretning: Erik dækkede fint årets gang, men
Susanne havde lyst til at fortælle om besøget fra Odense Frivilligcenter (14. marts). Vores
tidligere kollega Susanne Påske er nu leder i Odense og kom på besøg og
erfaringsudveksling med en gruppe på 11, medarbejdere, frivillige og
bestyrelsesmedlemmer. Vi stillede op med en tilsvarende gruppe og det var en interessant
dag. Odense har skilt frivillighed og selvhjælp ad, de har kortere åbningstider og mere af
deres formidling må klares gennem email. Vi ved, hvor svært det er at formidle mennesker
til hinanden, når man ikke har mødt og snakket med dem i forvejen. Den personlige
kontakt betyder mere, end man måske umiddelbart tror.
Det, vi især fik ud af den gode dag, var en klar bekræftelse af kvaliteten i det arbejde KMM
laver og især endnu mere respekt for vores aktive og engagerede bestyrelse. Odenses
bestyrelse er betydelig mere overordnet end vores og følger mindre med i centrets
opgaver. Susanne Påske har selv oplevet KMMs bestyrelse med flere af de nuværende
medlemmer, så hun ved hvordan det kunne være. Det er dog dejligt, at Susanne nu igen
er med i netværket af frivilligcentre på Fyn.

Frances berettede – som hun plejer? – om Mamma Mia, vores internationale
mødregruppe, der endelig ’kommer hjem’. Når gruppen ikke skal møde i et menighedshus
eller Færgegården, får de et forhold til både KMM og det frivillige arbejde i det hele taget.
Netop frivilligt arbejde kan være en brugbar oplukker til lokalsamfundet. Nu er flere af de
nydanske mødre også faste medlemmer af KMMs dansk sproggruppe. Mamma Mia holdt
møde i KMMs lokaler i vinterferien og Frances præsenterede stedet og mulighederne for
frivilligt arbejde. I starten af februar holdt vi en genforeningsfest fordi en af de allerførste
danske mødre nu er flyttet til Sjælland og gerne vil starte en gruppe dér. Der kom 12
mødre fra flere årgange, så der var en større aldersspredning blandt børnene. Det er en
stor glæde at bringe vores grupper – Kvindenetværket er én – ind i egne lokaler.
Narges præsenterede sig for alle, der ikke kendte hende i forvejen. Hun er lige så glad
for at være her som kollegaerne er for hende. Hun fortalte især om sproggrupperne, idet
de især har været hendes projekt. Der er p.t. 4 sproggrupper i huset og snart starter en
femte, nemlig tysk, alt sammen fordi brugere har ønsket grupperne og frivillige har meldte
sig. Der er nu en gruppe tamilske børn, der lærer engelsk i det store lokale mens deres
forældre og andre går i den tilsvarende voksengruppe. Der er engelsk for viderekomne og
selvfølgelig dansk, både en formiddagsgruppe og eftermiddag. KMM har stadig enkelte
sproghjælpere/mentorer også, der møder med deres elev/mentee i huset.
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse
Revisor Esben Buch Andersen fremlagde regnskabet. Det ser en smule bedre ud end
forventet fordi vi har faktisk været sparsommelige og genbrugens frivillige har været det
samme. Fundraising er dog nødvendig og bliver på programmet resten af året.
Regnskabet godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet forbliver det samme – 75 kr. person, 100 kr. familie, 500 kr. firma
5. Valg af bestyrelse
Tre medlemmer af bestyrelsen var på valg og alle modtog genvalg, så det var let. Det er
første gang at hele bestyrelsen er veteraner og det er en fordel lige nu, hvor der er meget
at lave, at alle kender de udfordringer vi har.
På valg var Erik Ejlersen, formand, Karen Strandhave og Helen Ramsdahl
6. Valg af suppleanter
Suppleanterne Anne Sophie Nickel og Erwin Hentzer fortsætter også.
7. Valg af revisor og suppleant
Revisor Lillian Harris stopper nu.
Ny revisor bliver Lonnie Braagaard, suppleant Bjarne Frederiksen
8. Eventuelt
2 om Medborgercafeen: Karen Gibel foreslog en ”cafe terrasse” når vejret er til det, med
evt. bord og stole fra GenbrugsKontakten.
Lars Griffelglad ville gerne udbrede kendskabet til syng-sammen gruppen i cafeen, tirsdag
eftermiddage i lige uger.
Helen Ramsdahl foreslog betalt medlemskab

Bjarne Frederiksen efterlyste klarere information om hvem tager sig af hvilke opgaver i
Frivillighuset. Dette bliver set til i samarbejde med husets Brugerråd, måske ved hjælp af
en tavle med instrukser til husets mange brugere.
Efter mødet var der kaffe/te/snacks som Medborgercafeen havde ordnet, og derefter
underholdt 7 iranske dansere – Narges iblandt dem – med traditionelle iranske danse.
Bagefter fik de flere af mødedeltagerne ude på gulvet. En livlig slutning til et mildest talt
livligt år med mange udfordringer.
Erik Ejlersen takkede for god orden og den første hjemme-generalforsamling var slut.
Referat: Frances Fischer
Med beklagelse at det tog så lang tid.

