Ugens Historie

Den Frie Rådgivning har fået nyt bestyrelsesmedlem
Den Frie Rådgivning er en frivillig social
organisation. Dette betyder, at vi er en
organisation, der er dybt afhængige af vores
frivillige. Vi har omkring 70 frivillige, der er
fordelt på fire forskellige områder. Tre af de
områder er aktiviteter, hvor de frivillige er
i tæt kontakt med vores brugere og hjælper
dem på forskellige måder. De tre aktiviteter
er vores Åben Rådgivning, Privatøkonomisk
Oprydning og Cykelskole for Kvinder.
En anden måde at være frivillig på i Den
Frie Rådgivning er gennem bestyrelsesarbejde. Den Frie Rådgivnings bestyrelse
mødes en gang om måneden og arbejder på
et mere strategisk niveau i forhold til Den
Frie Rådgivnings arbejde. Alle medlemmer
af bestyrelsen er frivillige.
Den Frie Rådgivning afholdte onsdag den
6. september en ekstraordinær generalforsamling for at få en ny suppleant i bestyrelsen, da den tidligere suppleant flyttede til
København pga. studie. Det nye bestyrelsesmedlem blev Abdel Salam, der er et kendt
ansigt i Den Frie Rådgivning. Han sidder
som rådgiver hver onsdag, samtidig med at
han har sin faste arbejdsdag i Fritidsbutikken, der er beliggende samme sted som Den
Frie Rådgvining .

Abdel Salam ser frem til at sidde med i
bestyrelsen og mener, at han kan bidrage
med ting, der kan udvikle Den Frie Rådgivning. Han beskriver, hvordan hans rolle
i bestyrelsen kan være bindeleddet mellem
brugerne og rådgivningen, og bestyrelsen.
Som bindeleddet kan han formidle mellem
parterne og være med til at tegne et realistisk billede af hverdagen for bestyrelsen,
da de ikke sidder med i det daglige arbejde.
Dette kan både være at høre hvilke behov
brugerne har, men også hvilke emner bestyrelsen gerne vil kommunikere ud. For Abdel
er en vigtig opgave at udvikle og formidle,
og arbejde med en forbindelse mellem de
forskellige parter.
Abdel vil, som resten af bestyrelsen, sidde
som frivilligt medlem, men ser ikke opgaven
som ulønnet frivilligt arbejde. Selvom at der
ikke udbetales nogen løn for det arbejde han
laver, mener han, at de kompetencer og den
viden han får med, giver ham rigtig meget.
Abdel blev ny suppleant i bestyrelsen, som
i alt består af 9 bestyrelsesmedlemmer,
heraf en formand og to suppleanter. Der vil
i marts 2018 blive afholdt en ny generalforsamling i Den Frie Rådgivning, hvor alle
foreningens medlemmer kan stille op og
afgive stemme.

