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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

d. 28. august 2018 kl. 15.30-18.30 
 

Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus 

Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale Foreninger/Træfpunkt Sædding), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors 
Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns 
Voksenvenner Esbjerg), Bjarne Hansen (Integration & Etniske minoriteter/ Frivilliggruppen Ribe, DFH), 

Casper Rasmussen (Sygdom & Sundhedsfremme/Ventilen), Karen Margrethe Nielsen (1. 
suppleant/Mentornetværket Esbjerg\Varde), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud:  
Bente Jørgensen (Handicap/UlykkesPatientforeningen), Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte).   
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Godkendelse af 1. suppleant tiltrædelse som bestyrelsesmedlem  

 

3. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2018 og budgetopfølgning 
FVB_180828_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2018 

 
4. Debat om Esbjerg Kommunes Strategi for den frivillig sociale indsats 2019-2022 

FVB_180828_Bilag_4a_Esbjerg Kommunes udkast til Strategi for den frivillige sociale indsats 
2019-2022  

 

5. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 og strategi 2015-2018 
FVB_180828_Bilag_5a_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018  

FVB_180828_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 
FVB_180828_Bilag_5c_Frivillighuset Vindrosen mål 2018 og halvårsstatus  

 

6. Orientering fra PR-udvalg (Punkt udsat fra mødet d. 11. juni) 
 

7. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens Privatlivspolitik 
               FVB_180828_Bilag_7_Frivillighuset Vindrosens Privatlivspolitik  
 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2018 
 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 30. oktober 
 

10.  Evt.  

 
11.  Forberedelse til strategiworkshop d. 20. september – Situationsanalyse 

(Ekstern konsulent deltager fra kl. 17.30-18.30) 
 

 



 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af 1. suppleants tiltrædelse som bestyrelsesmedlem  

Bestyrelsesmedlem Steen Ravn fra Parkinsonforeningen har i mere end 10 år siddet i 

Vindrosens bestyrelse som repræsentant for sygdomsgruppen. Steen har meddelt at han 

ønsker at udtræde af bestyrelse grundet flytning til Vejen Kommune.  

Casper Rasmussen fra Ventilen er 1. suppleant og tiltræder derfor som bestyrelsesmedlem 

og repræsentant for gruppen Sygdom & Sundhedsfremme.   

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Casper Rasmussen godkendt som bestyrelsesmedlem og repræsentant for gruppen 

Sygdom & Sundhedsfremme. 

 Karen Margrethe Nielsen indgår som 1. suppleant. 

 

 

3. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2018 og budgetopfølgning 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2018 og opfølgning på budget 

2018 ved daglig leder. Frivillighuset Vindrosen fik ultimo juni positivt bevillingssvar fra 

Børne- og Socialministeriet om de 350.000 kr., som vi har ansøgt fra pulje til 

Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG).  

 

For at modtage FRIG midler stiller Børne og Socialministeriet nye krav til frivilligcentrene om 

dokumentation for, at vedtægterne danner grundlag for en bred sammensat bestyrelse.  

Vindrosens bestyrelsen har skrevet en hensigtserklæring til ministeriet om, at bestyrelsen i 

2018 vil drøfte behovet for en ændring af Frivillighuset Vindrosens fremtidig organisering 

og bestyrelsessammensætning.  

 

FVB_180828_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2018 
 

Beslutning                                                                                                                                                 

 2. Kvartalsregnskab godkendt. Daglig leder fremsætter forslag til revideret budget 

2018 til bestyrelsesmøde d. 30/10. 

 Bestyrelsen nedsætter et organisationsudvalg, der kan komme med forslag til, 

hvordan Frivillighuset Vindrosens fremtidig organisering og 

bestyrelsessammensætning bør være for at imødekomme Vindrosens fremtidige 

strategiske indsatser og FRIG-krav.  I udvalget deltager Casper, Gitte og Erling og 

fra sekretariatet deltager Britt.   



 

4. Debat om Esbjerg Kommunes Strategi for den frivillige sociale indsats 2019-

2022 

Esbjerg Kommune havde inviteret de frivillige sociale foreninger til Dialogmøde torsdag d. 

21. juni, hvor foreningerne fik mulighed for at komme med input til Esbjerg Kommunes 

nye strategi for den frivillige sociale indsats 2019-2022.  

 

På baggrund af foreningernes input til Dialogmødet har Borger & 

Arbejdsmarkedsforvaltningen udarbejdet et forslag til Esbjerg Kommunes Strategi for den 

frivillige sociale indsats 2019-2022. Dette forslag sendes til høring blandt de frivillige 

sociale foreninger. Herefter vil strategien blive udvalgsbehandlet i Socialudvalget, Børn & 

Familieudvalget, Sundhed & Omsorgsudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget. Strategien 

forventes vedtaget af byrådet i december 2018.  

 

FVB_180828_Bilag_4a_Esbjerg Kommunes udkast til Strategi for den frivillige sociale 

indsats 2019-2022 

 

Beslutning 

Frivillighuset Vindrosen sender et kort høringssvar med følgende bemærkninger:  

 

”Frivillighuset Vindrosen finder de udvalgte temaer i ”Strategi for den frivillige sociale 

indsats 2019-2022” både relevante og vigtige at Esbjerg Kommune fortsat har fokus på 

i de kommende fire år.  

 

Strategien udtrykker gode intentioner og hensigtserklæringer, som Frivillighuset 

Vindrosen gerne ser udmøntet i handleplaner med konkrete mål i de relevante 

forvaltninger og afdelinger. F.eks. hvordan vil forvaltningerne og afdelingerne sikre 

tætte samarbejder med foreninger på en mere forpligtende måde.  

 

Frivillighuset Vindrosen stiller sig meget gerne til rådighed i forbindelse med 

udmøntning af strategien i konkrete mål og handleplaner i de relevante forvaltninger 

og afdelinger samt på tværs af disse”.  

 

5. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 og strategi 2015-

2018 

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige 

sociale indsats i Esbjerg Kommune. I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018 er der 

opsat mål indenfor de 6 kerneopgaver, som Vindrosen skal arbejde indenfor i henhold til 

vedtægterne: Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, konsulentbistand, 

samarbejde og netværksdannelse, videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg 

Kommune. Jf. bilag FVB_180828_Bilag_5a_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018  

 



 

Bestyrelsen har på sit møde d. 17. oktober 2017 besluttet, at Frivillighuset Vindrosen i 2018 

skal prioritere følgende 2 indsatsområder og dertilhørende strategiske mål fra Vindrosens 

Strategi 2015-2018: 

 

1) ”Synliggørelse – vi viser borgerne vejen til foreningerne” 

Det er målet at gøre det lettere for borgerne at finde hjælp og støtte i den 

frivillige verden. 

2) ”Frivilligformidling – vi viser vejen for dem, der vil være frivillige” 

Det er målet at gøre det lettere for flere borgere at engagere sig i det lokale 

foreningsliv. 

I Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 er der opstillet 20 delmål og aktiviteter for de 

to strategiske indsatsområder ”Synliggørelse” og ”Frivilligformidling” jf. bilag: 

FVB_180828_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 

 

Frivillighuset Vindrosen har i alt opstillet 27 delmål for 2018 og halvårsstatus for de 27 

delmål fremgår af bilag FVB_180828_Bilag_5c_Frivillighuset Vindrosen mål 2018 og 

halvårsstatus.  

På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 2018.  

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Resultater i handleplan 2018 taget til efterretning.  

 

 

6. Orientering fra PR-udvalg (udsat fra sidste møde)  

Frivillighuset Vindrosens PR-udvalg består af Claus, Cliff og Casper fra bestyrelsen samt 

Janus og Britt fra sekretariatet. Inden Janus gik på barsel fra d. 1/5 – 1/8 har PR-udvalget 

holdt et kort statusmøde d. 25. april, hvor bestyrelsesformanden også deltog.  

 

På mødet præsenterede Janus resultaterne af foreningernes evaluering af Åbent Hus 

arrangementet i Esbjerg d. 14. april og PR-indsatsen blev drøftet. PR-gruppen 

konkluderede følgende om Åbent Hus i Esbjerg (ÅHE):  

 30 deltagende foreninger er det hidtidige største til ÅHE.   

 Antallet af besøgende var ca. 75 og det hidtidige laveste til ÅHE.  

 PR-omtale om ÅHE i de lokale medier har bidraget til at synliggøre Vindrosen og 

den frivillige sociale indsats generelt i Esbjerg.   

 80 % af foreningerne var tilfredse med Vindrosens PR-indsats, som Vindrosen 

havde brugt mere tid og penge på end tidligere ÅHE.  

 80 % af foreninger var tilfredse med mulighederne for at netværke med hinanden. 

 40 % af foreningerne var utilfredse med antallet af besøgende ved deres stand, 

28% var tilfredse, 32 % hverken/eller. 

 I forhold til foreningernes forventninger til ÅHE som helhed, 80% af foreningerne 

tilfredse og 20 hverken eller.  



 

 23 foreninger vil være interesserede i at deltage i et lignende arrangement næste 

år, 5 foreninger vil måske deltage og 2 foreninger har ikke besvaret. 

 Besøgende blev opfordret til at give feedback på ÅHE, men vi fik kun 12 

besvarelser, hvilket ikke er tilstrækkelig data til at konkludere ud fra.  

 Placeringen af foreningsstande i mange små rum giver ikke samme interaktion, som 

hvis alle stande stod i et stort rum.  

 Til de 2 foregående ÅHE i 2015 og 2016 kunne Vindrosen låne de mange P-pladser 

hos vores nabo Vattenfall, dette var ikke muligt i år. Det begrænsede antal 

parkeringspladser ved Vindrosen bevirkede, at P-vagterne måtte henvise en del 

gæster til Indkøbscenteret Broen. Det er uvist, hvor mange der kom tilbage.    

Til Åbent Hus Esbjerg har Vindrosen anvendt ca. 25.000 kr. og ca. 250 personaletimer.   

 

Foruden Åbent Hus drøftede PR-udvalget muligheder for at lave mindre videoklip til 

Facebooksiden. Janus og Cliff aftaler nærmere når Janus er tilbage fra barsel.  

    

Beslutning 

 Vindrosen afholder ikke Åbent Hus i Esbjerg i 2019.  

 Vindrosen arbejder for at lave et større synliggørelsesarrangement et ekstern sted i 

Esbjerg i 2019 evt. i tilknytning til et andet større arrangement i byen. Sekretariatet 

undersøger velegnede steder.  

 På fællesmødet i Ribe i november drøftes muligheder for at lave et større 

synliggørelsesarrangement i Ribe 2019.  

 

 

7. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens privatlivspolitik 

Den 25. maj trådte EU’s forordning om databeskyttelse i kraft. Den er også kendt som 

persondataforordningen eller GDPR. Kort fortalt handler GDPR om, at man som 

privatperson har krav på at vide, hvordan ens private data bliver behandlet.  

 

Bestyrelsen har på sit møde d. 11. juni nedsat et udvalg, der udarbejder en privatlivspolitik 

for Frivillighuset Vindrosen og følger op på, at Frivillighuset Vindrosen efterlever de nye 

GDPR regler. Udvalget består af Claus og Casper fra bestyrelsen og Britt fra sekretariatet.  

 

Udvalget har mødtes og udarbejdet et forslag til Frivillighuset Vindrosens privatlivspolitik, 

som præsenteres for bestyrelsen på mødet.  

Jv. Bilag: FVB_180828_Bilag_7_Frivillighuset Vindrosens Privatlivspolitik 

 

Beslutning                                                                                                                                                  

 Bestyrelsen godkendte privatlivspolitik for Frivillighuset Vindrosen med tilføjelse af 

enkelte ændringer, som udvalget har mandat til at foretage den endelige 

godkendelse af. Herefter sendes privatlivspolitikken til Vindrosens medlemmer og 

offentliggøres på Vindrosens hjemmeside.  



 

8.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til 

følgende aktiviteter i resten af 2018:   

 

Kurser/temamøder:  

 § 79 Vejledningsmøde: Torsdag d. 6. september kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg 

 Bestyrelseskursus: Onsdag d. 12. september kl. 14-17, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg  

 Facebook workshop: dato?  

 Førstehjælpskursus: Torsdag d. 25. oktober kl. 17-21, Sct. Joseph, Jyllandsgade 

79c. Esbjerg (Doneret af Johan Hoffman Fond)  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Mandag d. 5. november kl. 

17-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

Netværksmøder: 
 Frivillige IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 3. september, Hovedbiblioteket. 

 Velkomst/Info møde for medlemmer: Onsdag d. 3. oktober kl. 19-21, Esbjerg  

 Fællesmøde i Bramming: Tirsdag d. 9. oktober kl. 19-21, Vindrosen, Bramming. 

 Fællesmøde i Ribe: Tirsdag d. 20. november kl. 19-21, Vindrosen, Ribe. 

Synliggørelsesarrangementer:  
 Foreningernes Dag: Lørdag d. 1. september kl. 10-15, Arr. Esbjerg City Forening 

 Sundhedsmesse: Lørdag d. 6. oktober kl. 10-13, Arr. Sædding Centret og Vindrosen 

 Åbent Hus i Ribe: Tirsdag d. 23. oktober kl.15-17, 10 års jubilæum i Frivillighuset 

Vindrosen, Ribe.  

 Offentligt foredrag med Henrik Rasmussen: Onsdag d. 31. oktober kl. 19-21, 

Vindrosen Bramming, Arr. Husgruppen i Bramming. (Entré 30 kr.) 

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

 Bestyrelsesmøder:  20/9, 30/10, 27/11, 5/2-19, 11/3-19 

 Husgruppemøder i Bramming: 2/10 kl. 13-15 

 Brandøvelseskursus i Vindrosen Esbjerg d. 27/9 kl. 14-16 

Medlemsforslag til aktiviteter, der ikke er planlagt:  

 Møde om A-kassernes regler vedrørende frivilligt arbejde og dagpenge.  

Invitationer til kurser og møder udsendes løbende til foreningens repræsentant.   
 
Forslag til kurser og medlemsaktiviteter modtages meget gerne pr. mail til 
vindrosen@vindrosen-huset.dk. 
 
Beslutning:                                                                                                                                               

Orientering taget til efterretning. 

 

 



 

9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 30. oktober 

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på 
dagsorden til næste møde:  

 Godkendelse af 3. Kvartals regnskab og budgetopfølgning 
 Udkast til Strategi 2019-2021 

 Forslag til budget 2019 
 

Beslutning:  

Bestyrelsen ønsker følgende særlige dagsordenpunkter, der skal på til næste 

bestyrelsesmøde. 

 Revideret forslag til budget 2018 

 Forslag til lokaliteter for større synliggørelsesarrangement i Esbjerg i 2019  
 Drøftelse af bestyrelsens forretningsorden og arbejdsform 
 Forslag til et årshjul for Frivillighuset Vindrosens tilbagevendende opgaver i 

bestyrelsen og sekretariatet 
 
 
10.  Evt.   

 Ved optagelse af nye medlemmer i Frivillighuset Vindrosen, orienterer sekretariatet 

hurtigst muligt bestyrelsesrepræsentanten for medlemsgruppen, hvor det nye 

medlem placeres. 

 

 

 

 

11.  Forberedelse til strategiworkshop d. 20. september - situationsanalyse  

Frivillighuset Vindrosen skal have revideret sin nuværende strategi. Hertil har vi fået en 

ekstern konsulent fra UC-Syd, Margrethe Cæsar Bjerg til at forestå strategiprocessen 

sammen med en studerende.   

 

Som forberedelse til bestyrelsens og personalets fælles strategiworkshop d. 20. september 

bedes bestyrelsen komme med input til en situationsanalyse af Frivillighuset Vindrosen. 

Dvs. at bestyrelsen bedes forholde sig til hvilke interne og eksterne muligheder og 

udfordringer Frivillighuset Vindrosen står overfor.  Margrethe Cæsar Bjerg og den 

studerende vil deltage på mødet og føre os gennem situationsanalysen.   

 
Beslutning:  

 Bestyrelsen kom med input til en situationsanalyse af Frivillighuset Vindrosen.  


