Referat fra bestyrelsesmøde
d. 8. oktober 2019 kl. 15.30-17.30
Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg
Tilstede: Navn (Forening)
Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus BrinchDanielsen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Ella Hedegaard (Røde
Kors Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bente Jørgensen
(1. suppleant /UlykkesPatientforeningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)
Afbud: Bjarne Hansen (Frivilliggruppen Ribe, DFH), Cliff Hulsten (X-House), Flemming
Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Rasmussen (2.
suppleant/Sct. Georgsgildet i Bramming).

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab 2019 og budgetopfølgning

FVB_191008_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 2019

3. Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2020

FVB_191008_Bilag_3_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2020

4. Samarbejde med Esbjerg Kommune
a) Evaluering af Frivillighedsfesten 2019
b) Orientering vedr. workshop om ny politik for fritids- og idrætsliv
c) Forberedelse af dialogmøde med Sundhed & Omsorg
d) Planlægning af dialogmøde foråret 2020
5. Orientering fra formand og daglig leder
6. Orientering om aktiviteter for medlemmer
7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 4. december
8. Evt.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af kvartalsregnskab og budgetopfølgning
Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 3. kvartalsregnskab 2019 og opfølgning på
budget 2019 ved daglig leder jf. bilag:
FVB_191008_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab 2019 og budget 2019

Beslutning
3. kvartalsregnskab godkendt

3. Godkendelse af forslag til budget 2020
Gennemgang af forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2020 ved daglig leder jf. bilag:
FVB_191008_Bilag_3_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2020

Beslutning
Forslag til Budget 2020 godkendt

4. Samarbejde med Esbjerg Kommune
a) Evaluering af Frivillighedsfesten 2019
Esbjerg Kommunes Social & Arbejdsmarkedsudvalg havde inviteret til Frivillighedsfest d.
27. september i Ribe. Her blev de frivillige sociale foreninger hyldet og Frivillighedsprisen
blev uddelt. Foreningen Unge for Ligeværd modtog førsteprisen, Røde Kors Vågetjeneste i
Bramming modtog anden prisen og Sind Sydvest modtog tredjeprisen. Der deltog 232
personer til festen.
b) Orientering vedr. workshop om ny politik for fritids- og idrætsliv
Esbjerg Kommune er i gang med at udarbejde ny Fritids- og Idrætspolitik. I den anledning
var Frivillighuset Vindrosen inviteret til workshop d. 17. september. Fra bestyrelsen deltog
Flemming og fra sekretariatet deltog Britt.
c) Forberedelse af dialogmøde med Sundhed & Omsorg
Frivillighuset Vindrosen holder dialogmøde med Sundhed & Omsorgsudvalget den 4.
november. Vindrosen har opfordret medlemsforeningerne om senest d. 7. oktober at
indsende emner/problemstillinger, som de ønsker at Vindrosen skal tage op med udvalget.
Bilag: FVB_191008_Bilag_4_Forslag til emner Vindrosen kan drøfte med Sundhed og
Omsorgudvalget
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d) Planlægning af dialogmøde foråret 2020
Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune har i maj 2019 aftalt en ny model for
dialogmøder mellem de 4 politiske fagudvalg og Frivillighuset Vindrosen. Det betyder, at
Frivillighuset Vindrosen i 2020 har ansvaret for at invitere relevante politiske fagudvalg til
drøftelse om aktuelle temaer. De fagudvalg er Børn & Familieudvalget, Kultur &
Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget.
Vindrosen beslutter, hvad der er brug for, hvor stort arrangementet skal være og står for
invitationen.

Beslutning
a) Bestyrelsen synes Frivillighedsfesten forløb godt med flot deltagelse.
b) Orientering taget til efterretning.
c) Vindrosen vil drøfte følgende tre emner med Sundhed & Omsorgsudvalget d. 4.
november: 1) Pårørendepolitik, 2) Lær at Tackle kurser, 3) Bevæg dig for livet/mental
sundhed. På deltager formand, næstformand og daglig leder.
Foreningen Sex og samfund har sendt et forslag, som ikke vedr. Sundhed & Omsorg.
Daglig leder søger for at være foreningen behjælpelig med at kontakt til rette forvaltning.
d) Beslutning om hvornår og hvordan dialogmødet i 2020 skal afholdes.
Et planlægningsudvalg bestående af Erling, Karen Margrethe og Britt aftaler, hvordan
dialogmødet skal holdes. Bestyrelsen ser gerne at Dialogmødet bliver et fyraftensmøde i
uge 24 eller uge 25. Temaerne kan være: pårørende politik og mental sundhed. Andre
temaer kan komme i spil senere.

5. Orientering fra formand og daglig leder
Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om
seneste nyt fra møder med Frivilligcenter & Selvhjælp Danmark, Husgruppen i Bramming,
Medvind i Østerbyen, UC-Syd samt om driften i sekretariatet.

Beslutning
Orientering taget til efterretning.

6. Orientering om aktiviteter for medlemmer
Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelsesarrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende
aktiviteter i 2019:
D. 23. oktober kl. 16-18: Frivilligjob workshop i Vindrosen Esbjerg
D. 29. oktober kl. 11-14: Social infomesse på Social & Sundhedsskolen
D. 2. november kl. 10-13: Sundhedsmesse i Sæddingcentret
D. 19. november kl. 19-21: Fællesmøde i Vindrosen Ribe
3

D. 26. november kl. 19-21: Efterårsarrangement i Vindrosen Bramming
D. 27. november kl. 13-17: Hjertestarterkursus på Sct. Joseph.
D. 3. december kl. 17-21: Hjertestarterkursus i Vindrosen Esbjerg
Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende pr. mail til foreningens
repræsentant. På hjemmesiden under fanebladet ”kalender” og menupunktet ”Vindrosens
arrangementer” kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via:
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk.

Beslutning
Orientering tages til efterretning

7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 4. december
I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på
dagsorden til næste møde d. 4. december kl.15.30-17.30 i Frivillighuset Vindrosen:
Budgetopfølgning 2019
Godkendelse af handleplan 2020
Godkendelse af budget 2020
Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 19. marts i Bramming
Hvem genopstiller til repræsentantskabsmøde?

Beslutning
Der er ikke særlige dagsordenspunkter, der skal på til næste bestyrelsesmøde d. 4.
december
Strategiworkshop d. 6. november afholdes kl. 15.30-17.30 uden spisning. Til
workshoppen deltager personalet.

8. Evt.
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