Anbefalinger fra de frivillige sociale foreninger
1.
• Frivillighuset skal være foreningernes fælles synlige
samlingspunkt, også for tilflyttere, etniske minoriteter.
• Et frivillighus vil gøde jorden for samarbejde på kryds og tværs
for borgere og foreninger – og giver mulighed for nytænkning.
• Frivilligcentret skal være administrator og gerne bo i huset.
• Foreningerne må ikke tvinges ind i huset.
• Skal kunne fortsætte i egne lokaler og alligevel bruge huset.
• Lokaler skal være gratis at anvende.
• Huset skal være stort nok til at vokse i.
• Husråd eller lign. der kan sættes fælles retningslinjer for brug
af huset – og kunne handle.
• Kommunen skal støtte udover de tre år.
• Lokalerne skal være gratis at anvende.
• Frivilligcentret er det centrale i huset – det skal styrke
synligheden overfor borgerne.
• Frivilligcenter og cafe skal være det centrale i huset – det man
møder, når man kommer.
• Gerne plads til forening, som har brug for flere lokaler.(f.eks.
A-klubben.)
2. Indretning af huset
• Indretning: aflåste arkivlokaler med adgang, fælles køkken,
cafeen er en god ide (tjener flere formål), skal være lokale 40
personer (+)
• Fleksibel indretning – rum kan slås sammen.
• Depotrum med skabe til opbevaring til foreninger
• Frivillighuset skal være indbydende og hyggeligt.
• Intranetforbindelse – gode forbindelser til gode priser
3. Cafe
• Cafeen skal være samlingspunkt og kan være
rekrutteringssted for nye frivillige – evt. kreative værksteder og
udstillinger.

•

Cafeen kan være en arbejdsplads/arbejdsprøvningssted.

3. De fysiske rammer
• Centralt beliggende og handicapvenligt
• Tæt på offentlig transport og parkering
• Opbevaringsrum er vigtige
• Tænk stort! – start med ledig plads
• 100 % røgfrit
•
•
•
•
•

Forslag: Det gamle posthus ved banegården var mest
populær
Det gamle kloster på hjørnet af Toldbodvej (skal etableres
udendørs elevator)
Den gamle toldbygning på havnen
Nordre skole, Frederiksøen – langt fra ideelt, men muligt
Nedlagt posthus ved storcentret

