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Referat af bestyrelsesmøde i 

Frivillighuset Vindrosen den 3. juni 2021 

 
Tilstede: Navn (Forening) 

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg), 

Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe 

Nielsen (Mentornetværk i Esbjerg/Varde), Bent Peter Larsen (Kræftens Bekæmpelse  

Esbjerg) Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC),Britt Schak Hansen (Daglig 

leder/referent) 

 

Afbud: Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), ), Jens Grønskov (suppleant/DHF 

Esbjerg), 

 

Dagsorden: 
 

0. Godkendelse af dagsorden  

1. Drøftelse af budgetforslag om Boblberg (ekstra punkt) 
FVB_210603_Bilag_1a_Budgetforslag om kommunalt abonnement på Boblberg 
FVB_210603_Bilag_1b_Status om Boblberg i Esbjerg kommune maj 2021  
 

2. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 
FVB_210603_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 
FVB_210603_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens forandringsteori 2019-2021 
FVB_210603_Bilag_ 2c_SUMO Frivillighuset Vindrosen september 2018 
FVB_210603_Bilag_2d_Frivillighuset Vindrosens mål i 2021 og resultater i 2018-20 

 
3. Drøftelses af Frivilligrådets anbefalinger om for god ledelse i den frivillige sektor 

FVB_210603_Bilag_3_ Frivilligrådets anbefalinger om god ledelse i den frivillige sektor 

 
4. Tilgængelig i det offentlige rum 

FVB_210603_Bilag_4_Foto vedr. fremkommelighed ved Gjesing station 
 

5. Orientering fra formand og daglig leder 
 
 

6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde 9. september  
 
 

7. Evt.  
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0.Godkendelse af dagsorden 
 

 
Beslutning 

 Dagsorden godkendes med tilføjelse af nyt dagsordenpunkt 1 ”Drøftelse af 

budgetforslag om Boblberg” 

 

1. Drøftelse af budgetforslag om Boblberg 
Social & Arbejdsmarkedssekretariatet har d. 3. juni meddelt Frivillighuset Vindrosen,  

at såfremt Vindrosen ønsker at online-platformen Boblberg skal være tilgængelig for 

borgerne i Esbjerg Kommune i 2022, skal Vindrosen sende et eksternt budget på 120.000 

kr. til kommunens fornyelse af abonnementet på Boblberg.  

FVB_210603_Bilag_1a_Budgetforslag om kommunalt abonnement på Boblberg 

FVB_210603_Bilag_1b_Status om Boblberg i Esbjerg Kommune maj 2021  

 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosen indsender eksternt budgetforslag om kommunalt 

abonnement på Boblberg i 2022 og 2023. 

 Frivillighuset Vindrosen inviterer medlemsforeninger til informationsmøde om 

Boblberg i efteråret. 

 

2. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 og 

drøftelse af ny strategisk situationsanalyse 

Frivillighuset Vindrosen skal senest i november 2021 revidere sin strategi og indsende en  

ny strategi til Socialministeriet for at kunne modtage driftsmidler i 2022. 

 

De tre strategiske mål i strategi 2019-2021 

• at understøtte deltagelsen i frivillige fællesskaber ved at gøre det lettere at deltage, 

finde hjælp og blive frivillig. 

• at styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber ved at støtte, 

udvikle og fremme foreninger og initiativer med et socialt sigte. 

• at styrke en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro mellem foreninger, 

kommune og andre relevante aktører. 
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Bestyrelsen skal på strategiworkshop sammen med personalet drøfte indhold til en ny 

strategi for 2022-2025. Hertil er der behov for at udarbejde en ny strategisk 

situationsanalyse for Frivillighuset Vindrosen.  

 

På mødet skal bestyrelsen drøfte hvilke interne styrker og hvilket udviklingspotentiale 

Vindrosen har samt hvilke eksterne muligheder og vilkår, som Vindrosen skal være 

opmærksomme på.  

FVB_210603_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 

FVB_210603_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens forandringsteori 2019-2021  

FVB_210603_Bilag_ 2c_SUMO Frivillighuset Vindrosen september 2018 

FVB_210603_Bilag_2d_Frivillighuset Vindrosens mål i 2021 og resultater i 2018-2020 

 

Beslutning 

 Covid-19 har begrænset realiseringen af Vindrosens strategi 2019-2021 i det 

ønskede omfang. De strategiske mål og fokusområder i strategi 2019-2021 er forsat 

relevante at arbejde videre med og skal derfor indgå i den nye strategi 2022-2025.   

 Fremadrettet skal Vindrosen være særlig opmærksom på de indvirkninger Covid-19 

har på foreningslivet og de frivilliges engagement samt den øgede ensomhed og 

mistrivsel blandt borgerne i Esbjerg kommune.  

 Fremadrettet er der mulighed for at Vindrosens eksterne samarbejde med 

erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner styrkes. 

 Vindrosens interne styrker og udviklingspotentiale er tæt forbundet med 

Vindrosens personalemæssige ressourcer, hvilket den kommende strategi skal tage 

højde for i prioritering af mål og indsatser.  

 Bestyrelsen og personale drøfter kommende mål og konkrete indsatser på den fælles 

strategiworkshop i august. 

 Nyt ad hoc-udvalg om ”rekruttering af unge under uddannelse” nedsættes 

bestående af Maja, Janus og Britt. Udvalget kommer med input til 

strategiworkshop. 

 

3. Drøftelse af Frivilligrådets anbefalinger om god ledelse i den 

frivillige sektor 

Folketinget har bedt det nationale Frivilligråd om at udarbejde anbefalinger for god ledelse 

i den frivillige sociale sektor. I februar 2021 præsenterede Frivilligrådet 17 anbefalinger for 

god ledelse i den frivillige sociale sektor. Blandt disse er at sikre god inddragelse af 
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borgerne, at medarbejderne og frivillige har de nødvendige kvalifikationer samt at 

organisationerne har omverdenens tillid og opbakning.  

 

Anbefalingerne er udformet, så de særligt retter sig mod organisationer, der i det seneste 

år har haft gennemsnitligt 2 eller flere medarbejdere. Frivillighuset Vindrosen har 2 

fuldtidsansatte og 3 deltidsansatte.  

FVB_210603_Bilag_3_ Frivilligrådets anbefalinger om god ledelse i den frivillige sektor 

 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosen finder de 17 anbefalinger for god ledelse i den frivillige 

sociale sektor relevante og anvendelige at arbejde med. 

 På strategiworkshop mødet d. 17. august afsættes der tid i programmet til at   

bestyrelsen kan gennemgå de 17 anbefalinger for god ledelse med afsæt i 

Frivilligrådets ”følg og forklar - tjekliste”.  

 

4. Tilgængelighed i det offentlige rum 

Erling Winterskov, der er medlem af Ældrerådet, ønsker en drøftelse i bestyrelsen om, 

hvad der er kommunens og Vindrosens rolle i sager om tilgængelighed i det offentlige rum. 

Baggrunden er en sag om fremkommelighed ved Gjesing Station, der er blevet drøftet i 

Ældrerådet. 

 

FVB_210603_Bilag_4_Foto vedr. fremkommelighed ved Gjesing Station 

 

Beslutning 
 På temamødet d. 22. juni med ældrerådet, handicaprådet og udsatterådet tager 

Vindrosen tilgængelighed ved Gjesing Station op som et forslag til et tværgående 

samarbejdsemne. 

 

5. Orientering fra formand og daglig leder 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om 

seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt om driften i sekretariatet.  

Frivillighuset Vindrosen arrangerer i samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet og 

Udsatterådet et temamøde d.22. juni 2021 med deltagere fra medlemmer af alle tre råd og 

Vindrosens bestyrelse. Formålet med mødet er at drøfte, hvad vi sammen med kommunen 
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og andre lokale aktører kan gøre for at modvirke ensomhed blandt borgerne i Esbjerg 

Kommune og hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem Ældrerådet, Udsatterådet, 

Handicaprådet og Frivillighuset Vindrosen. 

Sundhed & Omsorgsudvalget har inviteret 2-3 repræsentanter for Vindrosen til et 

dialogmøde mandag den 16. august kl. 12.45. Inden mødet og senest den 4. august skal 

Vindrosen fremsende 2-3 punkter, som kunne være relevante for Vindrosen at drøfte med 

udvalget. Sekretariatet spørger via nyhedsmailen VindrosenNyt, om medlemsforeningerne 

har nogle punkter, som de ønsker at bestyrelsen skal tage op med udvalget.  

Beslutning 

 Til temamødet d. 22. juni deltager Gitte, Erling, Bent-Peter, Karen Margrethe, Maja 

og Jens. 

 Ad-hoc udvalg vedr. planlægning af dialogmøde d. 27. oktober mødes i uge 32. Britt 

indkalder Gitte, Erling og Karen Margrethe.  

 Til dialogmødet med Sundhed & Omsorgsudvalget d. 16. august vil Gitte, Erling, 

Bent Peter og Britt gerne deltage. Britt spørger forvaltningen, om der kan deltage 4 

repræsentanter fra Vindrosen. På mødet tager Vindrosen følgende emner op: Fælles 

pårørende politik, ensomhed og Boblberg. Endvidere medtages indkomne emner fra 

medlemmerne.  

 Fejringen af Vindrosens 10 årsjubilæum i Bramming med et kunstevent i september 

2020 blev pga. Covid-19 udsat til 2021. I efteråret 2021 har Vindrosen 20-års 

jubilæum. Fejringen af begge jubilæer markeres ved et event, hvor skoleelever 

inviteres til lave et kunstværk med hjælp fra Korn 180. Gitte og Britt planlægger 

jubilæumsevent. Flemming bidrager evt. med praktisk hjælp.    

6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 9. september 

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på 

dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 9. september kl. 15.30-17.30:  

 Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budgetopfølgning 

 Opfølgning på handleplan 2021 

 Forslag til strategi 2022-2025 

Beslutning 

 På strategiseminar d. 17. august afsættes der tid i programmet til at bestyrelsen kan 

drøfte anbefalinger til god ledelse jf. pkt 3.  

7.Evt. 
 


