Referat af bestyrelsesmøde
d. 9. september 2021 kl. 15.30-17.30
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4
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); Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Jens Grønskov (suppleant/DHF
Esbjerg), Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC), Britt Schak Hansen (Daglig
leder/referent)

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budgetopfølgning
FVB_210909_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2021
3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2021
FVB_210909_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens mål 2021 og halvårsresultater
4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens strategi 2022-2025
FVB_210909_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosen strategi 2022-2025
5. Orientering fra bestyrelsesudvalg
6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
FVB_210909_Bilag_6a_Referat for samarbejdsmøde den 25. august 2021
FVB_210909_Bilag_6b_Høringssvar fra Frivillighuset Vindrosen til
Pårørendepolitikken
7. Orientering fra formandskab og daglig leder
FVB_210909_Bilag_7a_Møde i gruppe vedrørende tilgængelighed
FVB_210909_Bilag_7a_Referat af møde i gruppe om ensomhed
8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde 11. november
9. 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 2. kvartaltsregnskab og budgetopfølgning
Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2019 og opfølgning på
budget 2020 ved daglig leder jf. bilag:
FVB_210909_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2021
Beslutning
Frivillighuset Vindrosen 2. kvartalsregnskab godkendt.
Budget 2021 tilpasset med 10.ooo kr. ekstra til personaleomkostninger pga. øget
udgifter til feriegodtgørelse. Der budgetteres med 5.ooo kr. mindre til synliggørelse
og 5.ooo kr. mindre til lokaleomkostninger.

3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens handleplan 2021
Frivillighuset Vindrosens handleplan 2021 skal bidrage til at realisere Frivillighuset
Vindrosens strategi 2019-2021. I det første halvår af 2021 har Covid-19 situationen
påvirket Vindrosens arbejdssituation og muligheder for at realisere mange af
aktivitetsmålene i handleplan 2021. I samråd med bestyrelsen samarbejder daglig leder
løbende med medarbejderne om at tilpasse Vindrosens aktiviteter bedst muligt til
medlemsforeninger og borgernes behov i forhold til de rammevilkår Covid-19 giver.
På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 2021 jf. bilag:
FVB_210909_Bilag_3a_Frivillighuset Vindrosens mål 2021 og halvårsstatus
Beslutning
Mål og aktiviteter i handleplan 2021 opnås ikke i ønsket omfanget pga. Coronasituationen. Halvårsresultaterne for handleplan 2021 taget til efterretning.

4. Godkendelse af Strategi 2022-2025
Frivillighuset Vindrosens bestyrelse og medarbejder mødes d. 17. august til fælles
strategiseminar, hvor Vindrosen strategiske mål for 2022-2025 blev drøftet og tilpasset.
FVB_210909_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosen strategi 2022-2025
Beslutning
Frivillighuset Vindrosen strategi 2022-2025 godkendt.
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5. Orientering fra bestyrelsesudvalg
Frivillighuset Vindrosens bestyrelse har nedsat en række ad-hoc-udvalg, som mundtligt
orienterer om status for deres arbejde.
Forberedelse af dialogmøde med Folketingets præsidium
Bestyrelsen vedtog på sit møde d. 17. august at nedsætte et ad-hoc-udvalg til at forberede
dialogmødet med Folketingets Præsidium i Frivillighuset Vindrosen mandag den 20.
september kl. 14.30-16.00. I arbejdsgruppen deltager Gitte, Bent Peter og Britt.
Dialogmøde med kommunalpolitikere d. 27. oktober
I år er det Frivillighuset Vindrosen, der skal invitere Børn & Familieudvalget, Kultur &
Fritidsudvalget, Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhed & Omsorgsudvalget
til dialogmøde. Et Ad-hoc udvalg bestående af Gitte, Erling, Karen Margrethe og Britt har
planlagt dialogmødet i samarbejde med Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt
Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet. Medlemsforeningerne inviteres i uge 36.
Tilgængelighed i Frivillighuset Vindrosen
Ad-hoc udvalget om tilgængelighed i Vindrosen bestående af Bente, Jens og Britt har
undersøgt muligheder for at anskaffe en mobil nødrampe til kørestolsbrugere i
Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune
Sundhed & Omsorgsudvalget
Frivillighuset Vindrosen var inviteret til dialogmøde d. 16. august med Sundheds &
Omsorgsudvalget. Fra Vindrosen deltog formand Gitte Morberg Jensen,
bestyrelsesmedlem Bent Peter Larsen og daglig leder Britt Schak Hansen. På mødet blev
drøftet: Fælles pårørendepolitik, større indsats mod ensomhed og den digitale platform
Boblberg.
Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet
Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder var til møde med Borger &
Arbejdsmarkeds Sekretariatet d. 25. august. På mødet blev følgende punkter drøftet:
Frivillig Fredag, kriterier for § 18 midler, dialogmøde, ensomhedstiltag og lokalebehov.
FVB_210909_Bilag_6a_Referat for samarbejdsmøde den 25. august 2021
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Pårørendepolitik
Frivillighuset Vindrosen har deltaget i workshop om Esbjerg Kommunes pårørendepolitik
2022-2025 og efterfølgende indsendt høringssvar til udkast til pårørendepolitikken.
FVB_210909_Bilag_6b_Høringssvar fra Frivillighuset Vindrosen til Pårørendepolitikken
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

7. Orientering fra formandskabet og daglig leder
Bestyrelsen orienteres mundtligt om seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt
om driften i sekretariatet.
Samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet:
Frivillighuset Vindrosen arrangerede i samarbejde med Ældrerådet, Handicaprådet og
Udsatterådet d. 22. juni 2021 et temamøde om ensomhed med deltagere fra medlemmer af
alle tre råd og Vindrosens bestyrelse. På mødet blev drøftet, hvad vi sammen med
kommunen kan gøre for at modvirke ensomhed blandt borgerne i Esbjerg Kommune og
hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem Ældrerådet, Udsatterådet, Handicaprådet og
Frivillighuset Vindrosen. Mødet resulterede bl.a. i to tværgående arbejdsgrupper om
”Ensomhed” og ”Tilgængelighed”, hvor der deltager repræsentanter fra hver af de tre råd
og Vindrosen. På bestyrelsesmødet orienterer Gitte om sidste nyt fra gruppen ”Ensomhed”
og Erling fra ”Tilgængelighed”.
FVB_210909_Bilag_7a_Møde i gruppe vedrørende tilgængelighed
FVB_210909_Bilag_7a_Referat af møde i gruppe om ensomhed
Beslutning
Orientering taget til efterretning.

8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 11. november
I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på
dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 14. oktober kl. 15.30-17.30:
Godkendelse af 3. kvartaltsregnskab og budgetopfølgning
Godkendelse af budget 2022
Forslag til handleplan 2022
Beslutning
Orientering fra bestyrelsesudvalg og arbejdsgrupper tilføjes som dagsordenspunkt.

9.Evt.
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