
   

  Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg – Tlf. 75 45 70 85 
E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk -  Web: www.vindrosen-huset.dk 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Frivillighuset Vindrosen d. 8. februar 2017 kl. 17.00-19.00 

 

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

Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen),Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & 
Unge/Børns Voksenvenner Esbjerg), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Cliff Hulsten 

(Væresteder og Socialt Udsatte, Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske minoriteter/Mentornetværket 
Esbjerg/Varde), Casper Rasmussen (2. suppleant/Ventilen),  Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Claus Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale Foreninger/Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen 

(Handicap/UlykkesPatientforeningen), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Lene Holm (1. 
suppleant/Broen Esbjerg), 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2017 

FVB_180208_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen årsrapport 2017 

     FVB_180208_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosen revisionsprotokol 2017 

FVB_180208_Bilag_2c_Hensættelser vedr. Frivillighuset Vindrosen regnskab 2017    

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2018 

FVB_180208_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen budget 2018 

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens resultater 2017 

FVB_180208_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2017 

 

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2017 

FVB_180208_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2017 

 

6. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens mål og handleplan 2018 

FVB_180208_Bilag_6a_Frivillighuset Vindrosens mål 2018 

FVB_180208_Bilag_6b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 

7. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2018 

 

8. Orientering om samarbejdsmøder med Esbjerg Kommune mm. 

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 20. februar 

 

10. Evt.  



1. Godkendelse af dagsorden 

 

 

Beslutning                                                                                                                                           

Dagsorden godkendt. 

 

 

 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2017 

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2017 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte.  

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2017 

og revisionsprotokollat til årsregnskab 2017.  

FVB_180208_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen årsregnskab 2017.  

FVB_180208_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosen revisionsprotokol 2017. 

FVB_180208_Bilag_2c_Hensættelser vedr. Frivillighuset Vindrosen regnskab 2017.     

 

Beslutning                                                                                                                                                  

 Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2017 godkendt.  

 Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2017 godkendt. 

 Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at Deloitte forsætter som Frivillighuset 

Vindrosens revisor.    

 
 
3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2017 

Frivillighuset Vindrosen vil ansøge Socialministeriet om 350.000 kr. fra pulje til 

Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG), ligeså snart ministeriet åbner op for ansøgning. 

Frivillighuset Vindrosen har årligt modtaget 350.000 kr. de seneste 7 år. FRIG-puljens 

ansøgningstidspunkt har tidligere været i december, men ministeriet har endnu ikke åbnet 

puljen for ansøgning. Socialstyrelsen stiller nye ansøgningskriterier for 2018, men hverken    

vejledningen eller ansøgningsskema er offentliggjort. Vi forventer, at 2018 er et forsøgs 

år, hvor vi får afklaret om Vindrosen evt. skal tilpasse sine vedtægter for at opfylde de nye 

kriterier.   

 

Esbjerg Kommune meddelte i november, at Frivillighuset Vindrosen i 2018 direkte 

modtager 1.266.600 kr. i § 18 tilskud til driften og aktiviteter i de tre Frivillighuse i 

Esbjerg, Ribe og Bramming. Esbjerg Kommune, Frivilligjob.dk og Frivillighuset Vindrosen 

har indgået en aftale om, at Vindrosen varetager den lokale drift af frivilligjob.dk og at 

Esbjerg Kommune kan opslå frivilligjob på lige fod med foreningerne. Vindrosen vil 

modtage 25.000 kr. fra Esbjerg Kommune til at løfte opgaven og afholde workshop om 

frivilligjob.dk.   

 

FVB_180208_Bilag_3_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2018. 

 



Beslutning   

 Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2018 godkendt.  

 Daglig leder drøfter fremstilling af hensatte midler fra 2017 i budget 2018.   

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens resultater for 2017 

På mødet vil daglig leder redegøre for, hvilke resultater Frivillighuset Vindrosen har opnået 

i 2017 i forhold til de mål, som bestyrelsen har opstillet.  

 

Resultaterne afrapporteres til Socialministeriets FRIG-pulje administration og formidles 

gennem Frivillighuset Vindrosens Årsberetning 2017 til Repræsentantskabet, Esbjerg 

Kommune og samarbejdspartnere.    

 

FVB_180208_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2017. 

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Frivillighuset Vindrosens resultater for 2017 godkendt.  

 

 

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens Årsberetning 2017 

Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 

2017, som bestyrelsen skal drøfte, tilpasse og godkende på mødet. I beretningen er der 

gjort rede for, hvordan Frivillighuset Vindrosen i 2017 har arbejdet med at efterleve 

Vindrosens formål med at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i 

Esbjerg Kommune, samt hvilke resultater vi har nået i 2017. Årsberetning fremsendes til 

repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet.   

 

FVB_180208_Bilag_5_Frivillighuset Vindrosen Årsberetning 2017. 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens Årsberetning 2017 godkendt. 

 

 

6. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 

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

indsats i Esbjerg Kommune. På bestyrelsesmødet d. 17. oktober besluttede bestyrelsen, at 

Frivillighuset Vindrosen i 2018 skal prioritere følgende 2 indsatsområder og dertilhørende 

strategiske mål: 

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. 

Daglig leder og formand har på baggrund af input fra PR-Udvalg og personalet udarbejdet 

et forslag til handleplan for indsatsområderne ”Synliggørelse” og ”Frivilligformidling”, som 

bestyrelsen drøftede og godkendte på sit møde d. 28. november. Bestyrelsen vedtog d. 

28/11 at målene i Handleplan 2018 skulle tilpasses på bestyrelsesmødet i februar, hvor 

resultaterne for 2017 foreligger jf. pkt. 4. Daglig leder gennemgår mål og handleplan for 

2018 jf. bilag: 

FVB_180208_Bilag_6a_Frivillighuset Vindrosens mål 2018. 

FVB_180208_Bilag_6b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018. 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Frivillighuset Vindrosens mål og handleplan 2018 godkendt. 

 

 

7.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Forslag til kurser og medlemsaktiviteter i 2018 

modtages meget gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende aktiviteter i 2018:   

 

Kurser/temamøder:  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Torsdag d. 15. marts kl. 17-

21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Torsdag d. 16. august kl. 

19-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 § 18 vejledningsmøde: Torsdag d. 23. august kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg. 

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

Esbjerg 

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

17-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

Netværksmøder: 
 Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 1. marts kl. 17-20, Frivillighuset Vindrosen 

Esbjerg.  

 Frivillige IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 5. marts kl.17-20, Hovedbiblioteket  

 Samarbejdsmøde for foreninger, der vil samarbejde om fælles 

arrangementer/aktivitet i 2019 og ansøge § 18 midler hertil: Torsdag d. 3. maj kl. 

19-21; Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. 

 Frivillige IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 3. september (sted ikke fastlagt) 



 

Synliggørelsesarrangementer:  
 Åbent Hus i Esbjerg: Lørdag d. 14. april kl.13-16, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 

 Åbent Hus ved Kulturnat i Bramming: Torsdag d. 7. juni kl. 19-22, Frivillighuset 

Vindrosen, Bramming. 

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

 Frivillighedsevents i uge 39 som optakt til Frivillig Fredag d. 28. september   

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

 Åbent Hus i Ribe: Tirsdag d. 23. oktober kl.15-18, 10 års jubilæum i Frivillighuset 

Vindrosen, Ribe.  

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 
 Bestyrelsesmøder:  20/2 kl. 17-19. (Flere datoer fastlægges efter 

repræsentantskabsmødet d. 1/3)  

 Husgruppemøder i Bramming: 6/2, 15/5, 7/8, 2/10 kl. 13-15 

Aktiviteter der er på tegnebrættet:  
 

 Facebook workshop for begynder.  

 Facebook inspirationskursus for øvede.  

 
Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende til foreningens repræsentant, 
omtales i VindrosenNYT og kan ses i vores kalender på www.vindrosen-huset.dk.  
 
Forslag til kurser og medlemsaktiviteter i 2018 modtages meget gerne pr. mail til 
vindrosen@vindrosen-huset.dk. 
 
Arrangementer afholdes kun, hvis der er nok foreninger som tilmelder sig. 
 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 

 

8. Orientering om samarbejdsmøder med Esbjerg Kommune m.m.  

Frivillighuset Vindrosen har løbende samarbejdsmøder mv. med forskellige enheder i 

Esbjerg Kommune og andre samarbejdspartner. Nedenfor er oplistet de møder, som 

dagligleder og formand har deltaget i siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres 

mundtligt om møderne efter behov.  

 

D. 30/11  Medvind i Østerbyen: Infomøde og workshop  

D. 05/12  Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Decemberkonference  

D. 11/12  Esbjerg Erhvervsudvikling: Netværksmøde 

http://www.vindrosen-huset.dk/


D. 11/12  University College Syd: Møde om FrivilligMesse i 2018  

D. 12/12  Sundhed & Omsorg, Patientrettet forebyggelse: Møde om LAT-netværk 

D. 04/01  Lauritzfonden: Besøg af Lauritzfondens formand og direktør   

D. 04/01  Medvind i Østerbyen: Åbningsreception af sekretariat i Østerbyen 

D. 11/01  University College Syd: Møde FrivilligMesse i 2018  

D. 11/01  Esbjerg Erhvervsudvikling: Nytårskur 

D. 15/01  Medvind i Østerbyen: Samarbejdsprojekt med medlemsforeninger 

D. 22/01  Esbjerg Kommune: Workshop om frivilligjob for kommunale medarbejder 

D. 01/02  Borger & Arbejdsmarked, Forvaltningen: Samarbejdsmøde  
D. 02/02  Sundhed & omsorg, Forvaltningen: Samarbejdsmøde 

D. 02/02  Kultur & Fritid, Forvaltningen: Samarbejdsmøde 

D. 06/02  Medvind i Østerbyen: Kick off møde for partner- og styregruppe mfl.   

 

Beslutning 

Orientering taget til efterretning med følgende meddelelser fra møderne. 

 Mødet d. 1/2 med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen:  

o Fælles dialogmødet med de 3 udvalg afholdes i juni (dato ikke fastlagt) 

o Den årlige frivilligfest afholdes i år i musikhuset d. 28. september med plads til flere frivillige 

end tidligere år.  

o Svarbrev på ansøgning om § 18 er sendt til foreningernes E-boks, hvilket nogle foreninger 

ikke har været opmærksomme på.  

o Forsikring af frivillige ikke afklaret, tages op på næste møde.  

o Revision af Frivilligpolitikken tages næste op på næste møde. 

 Mødet d. 2/2 med Sundhed & Omsorgsforvaltningen: 

o Gensidigt ønske om at Ledergruppen i Sund & Omsorg mødes med interesserede foreninger 

for at skabe bedre kontakt og relation til det, der betyder noget og giver værdi for begge 

parter og borgerne. 

o Sundhed & Omsorg indkalder til et stormøde, hvor ledergruppen vil være tilstede og 

informere om deres indsatser og høre hvilke behov foreningerne har (dato ikke fastlagt)  

 

 

9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 20. februar 

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

 Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

 
Beslutning:  

Bestyrelsen afholder kun mødet, hvis der indkommer forslag fra repræsentantskabet 

senest d. 15. februar. Daglig leder giver besked senest d. 16. februar om 

bestyrelsesmødet afholdes eller ej.  

 

10 . Evt.  

 Ella orienterede om at Regionen søger indstilling til deres årlige frivillighedspris d. 23/2. 

Vindrosen var ikke bekendt med dette og poster information på Facebook siden. 


