Referat af Generalforsamlingen i Kontakt mellem Mennesker.
Afholdt på Café Tryk Mandag d. 21 marts 2011 kl. 19.00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
2. Formandens Beretning
Herunder Beretning fra daglig leder Susanne Aasholm og
Projektmedarbejder for Mamma Mia Anne Sophie Nickel
3. Regnskabets aflæggelse og godkendelse ved revisor
Esben Buch Andersen
4. Fastsættelse af Kontingent
5. Valg af Bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af Revisor / Suppleant
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt
1. Bolette Heggum blev valgt som dirigent, Frances Fischer som referent. Der var 2 der ville være
stemmetællere, men vi havde (heldigvis) ikke brug for dem.
2. Formand Erik Ejlersen afgav sin beretning, med fokus på det, der fyldte mest i 2010.
Første punkt var selvfølgelig økonomien. Krav fra ministeriet er skærpet – bl.a. skal vi nu have
mindst 20 frivillige sociale foreninger tilmeldt som medlemmer af KMM. Heldigvis er alle
betingelserne nu opfyldt og det var fint at medlemmer af flere foreninger deltog i vores
generalforsamling. Det er med til at give budskabet om Kontakt mellem Mennesker videre.
Andet punkt – vores pladsproblem – er ikke løst og ser heller ikke ud til at blive det foreløbigt.
Vi har snakket med flere relevante på kommunen og tror stadig på et frivillighus, men intet er
afgjort. Vores pladsering er god idet mange går forbi hver dag og læser vores vinduer, men vores
økonomi er for dårlig til en større husleje.
På grund af den gode pladsering har vi måske troet at vi er mere synlige end sandheden er. Vi skal
sørge for at fortælle nogle gode historier. 2011 er FNs Frivilligår og i den forbindelse vil der ske
flere arrangementer, der kan gøre os mere synlige.
Til slut takkede formanden bestyrelsen, de ansatte og de frivillige for deres indsats i 2010.
Daglig leder Susanne Aasholms beretning om året, der gik.
Kontakt Mellem Mennesker har i 2010 modtaget grundbevilling på 350.000 fra Staten. Denne
bevilling er afhængig af at kommunen bidrager med det samme beløb. I 10 modtog KMM 300.000
fra kommunens paragraf 18 midler, så vi var meget spændte på Socialudvalgsmødet i februar, hvor
vi søgte om de sidste 50.000, som vi heldigvis fik bevilliget.
1.Kriterium: Netværk mellem foreninger i kommunen
KMM afholdt en temadag for kommunens sociale foreninger om kommunikation.
3. Kriterium: Foreningsservice

Dokumentation af at frivilligcentret udlåner lokaler til de sociale foreninger og det gør vi! Huset er
optaget normalt 5 dage/aftener om ugen af andre end os.
2. Kriterium: Synliggørelse af frivilligt arbejde, hvervning af frivillige og matchning mellem
modtager og yder af frivilligt socialt arbejde. KMM udarbejder og forsøger at ajourføre den sociale
vejviser på vores hjemmeside, men netop disse formidlinger er hjertet af vores arbejde og lykkes
også for det meste.
4. Kriterium: Minimum 20 medlemsforeninger. Her støttede foreningerne op om projektet og
efter generalforsamlingen sidste år har 24 foreninger meldt sig til.
5. Kriterium var den kommunale medfinansiering på 350.000.
KMM er også partner i et nyt Flygtningesamarbejde med Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp,
Svendborg Kommune og Integrationsrådet. Vi blev kontaktet af kommunen fordi de kommunale
socialmedarbejdere ikke kan overkomme at vejlede nyankomne flygtninge så meget som de gerne
vil og erfaring viser, at den personlige frivillige kontakt med en kontaktfamilie er mere værd for
flygtninge. Det hele gik lidt stærkt og vi har lært en del om at håndtere forskellige organisationers
forskellige kulturer og selvforståelse. Samarbejdet mundede ud i at Dansk Flygtningehjælp lavede
en partnerskabsaftale med Svendborg Kommune og en samarbejdsaftale mellem Røde kors,
Frivilligcenter Sydfyn, Integrationsrådet og Svendborg kommune. KMM er tovholder i samarbejdet
men der er nu en frivillig kontaktperson og flere aktive frivillige. Flygtningene kan sige nej til
tilbuddet men nogle har allerede fået nye kontakter.
Projekt Frivillig er et tilbud til unge i ungdomsuddannelserne. De får mulighed for at snuse til
frivilligt arbejde og få et bevis for mindst 20 timers arbejde udenfor skoletid, til at vedlægge
eksamensbeviset.
KMM skal finde jobs til de unge og taste dem ind på Jobdatabasen. Det er ikke så let som det lyder,
især fordi vi har mistet den frivillig, der tog sig af projektet. Vi håber på at ”ansætte” en ny frivillig
til jobbet snart.
Synlighedsdagen. Svendborg Frivilligråd sammen med Svendborg Kommune lavede en
synlighedsdag, hvor ansatte i kommunen kunne møde de frivillige foreninger. Det har længe været
et ønske fra foreningerne, at de kunne få mulighed for at møde de ansatte, som arbejder med de
samme områder, som dem selv. Det er en god måde til at få fordommene til at forsvinde og dagen
gik også godt, med mange uformelle samtaler..
Træf for pårørende til hjerneskadede fortsætter. Ved vores sidste træf viste vi en DVD fra
Hjernesagen, ”Videre med livet”. Der kom ca. 10 deltagere samt en ansat fra CSV som invitere de
pårørende på et kursus på 3 aftener, hvor 6 af deltagerne deltog.
I august blev der igen afhold et foreningsmarked, hvor der deltog ca. 20 foreninger. Vi havde lavet
en konkurrence, hvor publikum skulle svare på nogle enkle spørgsmål, som gjorde de blev nødt til
at se lidt nærmere på foreningerne. Vejret var smukt og der er heldigvis mange foreninger i
Svendborg, så der var mange besøgende.
Kvindenetværket har været i dvale men flere kvinder er stadig interesserede så møderne begynder
igen i løbet af foråret.
On Edge er et nyt projekt, der begyndte med 2 foredragsaftener. De var interessante med ikke vel
besøgt så nu vil arrangøren Lone Olufsen gerne starte en gruppe. Enkelte har meldt sig men vi

venter på flere deltagere.
Temadag for foreningerne i år havde den lovende titel: Er du også omgivet af idioter? Og handlede
om at finde mennesket i idioten og taler med ham/hende på en konstruktiv måde.
ADHD cafe for voksne mødes en gang om måneden med forskellige temaer.
Juleaften i Skallen
Igen i år ca. 30 frivillige og 100 gæster i Skallen, som de frivillige stadig foretrækker fremfor
Borgerforeningen. Masser af sponsorater fra byens butikker og organisationer. Efter denne fest
bliver der udarbejdet en håndbog for frivillige, fordi der kom flere nye i år.
Anne Sophie Nickel gav en opdatering om projekt Mamma Mia, den sidste i denne omgang.
Bevillingen fra Integrationsministeriet er udløbet så Sophies sidste arbejdsdag i Mamma Mia er den
31. marts. KMM støtter Sophie i at søge andre muligheder for finansiering af projektet. Der er nu
Mamma Mia grupper i 8 danske byer og stadig interesse i flere. Den første gruppe udenfor
Svendborg startede i Odense, under Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde. Den tredje gruppe er
nu i gang, en stor succes.
Kollegaerne nominerede Sophie til Benny Andersen Prisen der gives første gang under
Børnekonferencen den 22. marts. Sophie er én af de 3 finalister til prisen. Alle er stolte.
Her i Svendborg er den 5. Mamma Mia gruppe i gang med Frances Fischer som tovholder. Der er
13 mødre med babyer. Gruppen mødes i Sct. Nicolais menighedshus. Vi agter fortsat at starte 2 nye
grupper om året. Vores bedste samarbejdspartnere er sundhedsplejersker, der referer unge mødre
der kunne have brug for dette fællesskab til projektet.
Helen Ramsdahl fra bestyrelsen rapporterede fra GenbrugsKontakten, hvor hun er i arbejdsgruppen
sammen med Susanne og Kirsten Ljungdalh. Der har været en del turbulens siden den sidste faste
daglige leder, Kurt, døde i 2009. Kurt var gennemgående person i flere år men nu kommer en ny
leder og dermed en ny kultur hvert år. Arbejdsgruppen mødes med de frivillige hver torsdag og
holder også enkelte møder kun for de 3. Nu er der en bedre tone og mere ro i foretagendet. F.eks.
stillede flere op til en arbejdsweekend hvor malingen blev sponsoreret – et klart tegn på energi og
overskud. Butikken ser meget pænere ud.
Frivilligrådet blev præsenteret af Karen Strandhave, bestyrelsesmedlem for ny formand for Rådet.
Ligesom Helen udtrykte Karen at hun her havde fået meget mere at se til end hun regnede med da
hun sagde Ja. Heldigvis bliver begge ved og laver et godt stykke arbejde.
Frivilligrådet blev dannet i 2007 og dengang havde KMM sekretariats funktion. Frivillig politik
blev godkendt af Byrådet og ideen var, at gøre den frivillige indsats mere synligt samt at opfordre til
samarbejde blandt foreningerne. Der er bare, som Karen sagde, flere måder at agere på den anden
side. Et eksempel: KMM og de andre frivillige foreninger blev inviteret til høringen om kommunale
besparelser og gav deres mening, men der blev sparet alligevel alle de steder kommunen forslog.
Dog har Socialudvalget sat frivilligt arbejde som et indsatsområde de næste 3 år. Første forslag var
ansættelsen af en frivillig konsulent men KMM m.fl. reagerede meget stærkt og igen bragte et
frivillighus på banen.
3. Revisor Esben Buch Andersen aflæg Kontakt mellem Menneskers regnskab for 2010.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Derefter kunne vi fastsætte kontingentet. Det blev hurtigt godtaget at den bliver det samme som
nu: 75 kr. for enkelte personer, 100 kr. for familier, 500 kr. for firmaer.
5. Valg af bestyrelse var næste punkt og hurtigt overstået idet samtlige bestyrelsesmedlemmer
modtog genvalg.
6. Valg af suppleanter gik samme vej.
7. Valg af revisor og revisor suppleant fulgte trop. Det er glædeligt at KMMs trofaste støtter er
glade for deres indsats!
8. Der var et enkelt punkt under Indkomne forslag, nemlig KMMs tavshedspligt.
Baggrunden var en uheldig brist i kontakt omkring Jul i Skallen. Lars Griffelglad ville gerne have
doneret noget pænt gammelt julepynt til træet men måtte ikke få kontaktpersons private
telefonnummer. KMM kontaktede dog personen, gav hende Lars’ telefonnummer og hun lovede at
ringe til ham, men ringede aldrig. Lars var forståelig nok frustreret over dette forløb. Vi beklagede
men vil fortsat ikke give medarbejdernes private numre med mindre der er en klar aftale om andet.
Derefter fortalte Lars kort at det gamle Cafe Smilhullet, som har været lukket i nogle år, nu er
genåbnet i Multihuset en gang om ugen.
Derefter fortalte han om et nyt projekt der ud på at lave nogle fælleshaver i egnede områder i byen.
Idekvinden bag projektet har præsenteret projektet for KMM og vi vil selvfølgelig reklamere for det
når det kommer i gang.
Tilsidst kunne Kirsten oplyse at det Nationale Frivillgråd har lige holdt møde i Svendborg, uden at
nogen af de involverede informerede Kontakt mellem Mennesker. Hvem sagde synlighed?
Men nu er det frivilligåret, vores paraplyorganisation FriSe hae sat nye initiativer i gang og vi finder
på flere selv.
Bolette takkede for god ro og orden og før Marta Andrade med guitar overtog forsamlingen, lovede
vi at lave en præsentationsrunde næste gang for de nye deltagere. Dette har ikke været nødvendigt
før, undtagen når der var valg til bestyrelse. Det er endnu et positivt ”problem”, at der nu er brug for
at imødekomme nye deltagere i generalforsamlingen.
Referent
Frances Fischer
Kommunikationsmedarbejder i
Kontakt mellem Mennesker.

