
 

 

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 
 d. 11. november 2020 kl. 15.30-17.30  

Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 
 

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 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning  

FVB_211111_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 
2021  
 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2022  
FVB_211111_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen budget 2022  

 

4. Godkendelse af strategi 2022-2025 og handleplan 2022 

FVB_211111_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens mål 2022 og resultater 20/21 
FVB_211111_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen strategi 2022-2025 
FVB_211111_Bilag_4c_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2022 
 

5. Trappelift i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg 

 

6. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 3. marts 2022 

 
7. Samarbejde med Esbjerg Kommune  

 
8. Orientering fra formandskab og daglig leder 

 
9. Orientering om aktiviteter for medlemmer  

 
10. Særlige punker til næste bestyrelsesmøde d. 10. februar 2022 

 
11. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 Dagsorden godkendt med tilføjes af ekstra punkt 5 om trappelift i Esbjerg. 

 

2. Godkendelse af 3. kvartsregnskab og budgetopfølgning 

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab 2021 pr. 1. oktober og opfølgning på budget 

2021 ved daglig leder jf. bilag: 

FVB_211111_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 2021 

 

Beslutning 

 3. kvartaltsregnskab og budgetopfølgning godkendt.  

 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2022 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens budget 2022 ved daglig leder jf. bilag.   

I budget 2022 er der på indtægtssiden budgetteret med 1.266.600 fra Esbjerg Kommune 

og 350.000 kr. fra Socialstyrelsen. Disse drifts-og udviklingsmidler er bevilliget.  

 

På repræsentantskabsmødet lovede bestyrelsen at indhente nye tilbud fra revisor og 

forsikring inden næste repræsentantskabsmøde. Sekretariatet har indhentet nye tilbud på 

arbejdsskade-, ansvars-, erhvervs-, netbank- og bestyrelsesansvarsforsikringer. Daglig 

leder og formand har gennemgået tilbuddene og finder det fordelagtigt, at Vindrosen 

skifter forsikringsselskab.  

FVB_211111_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen budget 2022 

 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens budget 2022 godkendt. 

 Frivillighuset Vindrosen skifter forsikringsselskab.   

 Bestyrelsen vedtog at indhente tilbud fra et andet revisionsfirma. 
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4. Godkendelse af strategi 2022-2025 og handleplan 2022 

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse og medarbejdere mødes d. 17. august til fælles 

strategiseminar, hvor Vindrosen strategiske mål for 2022-2025 blev drøftet og tilpasset. 

Frivillighuset Vindrosen vil i 2022-2025 arbejde efter følgende tre strategiske mål. 

 

1) Fremme deltagelsen i de frivillige fællesskaber  

Frivillighuset Vindrosen understøtter og fremmer deltagelsen i de frivillige fællesskaber 

ved at gøre det lettere for alle at deltage, at blive frivillig og finde hjælp og støtte. 

 

2) Styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber  

Frivillighuset Vindrosen styrker kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige 

fællesskaber ved at understøtte, udvikle og fremme frivillige foreninger og initiativer 

med et socialt sigte samt hjælpe nye i gang. 

 

3) Styrke en helhedsorienteret social indsats 

Frivillighuset Vindrosen styrker en helhedsorienteret social indsats ved at bygge bro 

mellem foreninger, kommune og andre relevante aktører. 

For hvert af de tre strategiske mål er der valgt nogle fokusområder, som specificeres med 

delmål i en årlig handleplan. Daglig leder præsenterer forslag til Handleplan 2022 for 

bestyrelsen på mødet. 

   

Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens strategi 2022-2025 på sit møde den 9. 

september. Strategien er blevet suppleret med afsnit om opfølgning og dokumentation.  

FVB_211111_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosen mål i 2022 og resultater i 2020 og 2021 

FVB_211111_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen handleplan 2022 

FVB_211111_Bilag_4c_Frivillighuset Vindrosen strategi 2022-2025 

 

Beslutning: 
 Frivillighuset Vindrosens strategi 2022-2025 godkendt. 

 Frivillighuset Vindrosens mål i 2022 godkendt. 

 Frivillighuset Vindrosens handleplan 2022 godkendt. 
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5. Trappelift i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg 

Bestyrelsesmedlem Bente Jørgensen har anmodet om at få sat et punkt på dagsorden om 

trappeliften i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. Bente har flere gange oplevet, at 

trappeliften ikke virker og det har været nødvendigt at tilkalde tekniker. Bente oplever, at 

det er utrygt at komme i huset og ikke vide, om det muligt at komme ned efter endt møde. 

Bente ønsker at Vindrosen kontakter Esbjerg Kommune om muligheder for at få installeret 

en ny trappelift. 

 

Beslutning 

 Daglig leder og næstformand tager kontakt til ejendomsforvaltning vedr. 

undersøgelse af mulighederne for løsning af problemer med trappelift i Esbjerg. En 

ny trappelift og alternativ nød ud/indgang via gammel hoveddør undersøges. 

 

6. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 3. 

marts 2022  

Frivillighuset Vindrosen skal holde repræsentantskabsmøde torsdag d. 3. marts 2022. 

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 suppleanter. Ifølge vedtægterne 

skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 6 ugers varsel pr. 

mail indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for 

repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have dagsorden senest d. 20. januar 

2022. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder 

4. Godkendelse af revideret regnskab 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Godkendelse af kontingent og budget 

7. Valg af tre repræsentanter til bestyrelsen 

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

9.   Valg af godkendt revisor 

10. Evt. 
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På repræsentantskabsmødet skal der vælges 3 repræsentanter for 2 år. Følgende 

bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 Flemming M. Kristiansen, Børns Voksenvenner Esbjerg/Fanø 

 Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværk Esbjerg/Varde 

 Erling Winterskov, Ældresagen Esbjerg 

Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Følgende suppleanter er på valg: 

 Maja Theresia Muff Jensen, IMCC Esbjerg 

 Jens Grønskov, Dansk Handicap Forbund Esbjerg afd. 

Beslutning 

 Dagsorden til repræsentantskabsmøde godkendt. 

 Flemming, Karen Margrethe og Erling genopstiller til bestyrelsen 

 Maja genopstiller som suppleant 

 Jens opstiller som bestyrelsesmedlem 

 Repræsentantskabsmødet starter kl. 17 og afsluttes med fællesspisning. 

 

7. Samarbejde med Esbjerg Kommune 

a) Dialogmøde mellem udvalgspolitikere og foreninger 

D. 27. oktober afholdt Frivillighuset Vindrosen i samarbejde med Udsatterådet, 

Ældrerådet og Handicaprådet dialogmøde med politikere fra de fire fagudvalg: Børn & 

Familie, Kultur & Fritid, Social & Arbejdsmarked samt Sundhed & Omsorg. 

Tema for dialogmødet var ”Mindre ensomhed – mere fællesskab og samarbejde på tværs”. 

På mødet deltog 12 politikere og 60 foreningsrepræsentanter. 

 

b) Orientering vedr. møde med Borger & Arbejdsmarked 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder har afholdt møde med Borger & 

Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 4. november. På mødet blev drøftet: Evaluering af 

dialogmøde, tiltag mod ensomhed, formidling af Boblberg, ændring af kontrakt med 

frivilligjob.dk, orientering om ansøgninger om støtte til den frivillige sociale indsats 2022.  

 

c) Orientering vedr. møde Fritid, Sundhed & Omsorg  

Frivillighuset Vindrosens formand, bestyrelsesmedlem Bent Peter Larsen og daglig leder 

har d. 30. oktober afholdt et møde med Arne Nikolajsen, direktør for Fritid, Sundhed & 

Omsorg. På mødet blev drøftet muligheder for involvering af foreninger i 

tilblivelsesprocessen af Sundheds-, Omsorgs- og Fritidspolitiker, strategier og 

handleplaner. Endvidere blev formidling af Boblberg drøftet. 
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Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 Vindrosen indkalder følgegruppen vedr.  pårørendepolitik og pårørendevejlederen 

til møde om opfølgning de spørgsmål, der blev drøftet på dialogmødet d. 27/10.   

 Strategi for mental sundhed er sendt i høring frem til d. 31. januar 2022. Vindrosen 

laver fælles høringssvar med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.  

 

8. Orientering fra formandskabet og daglig leder 

Mundtlig orientering om seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt om driften i 

sekretariatet. 

• Arbejdsgruppe om ensomhed med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet 

• Arbejdsgruppe om tilgængelighed med Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet 

• Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark 

• Sydvestjysk Sygehus 

• Rybners Esbjerg - Ambulancebehandleruddannelsen 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

9. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2021-2022 

Frivillighuset Vindrosen har følgende planlagte aktiviteter for medlemmerne: 

• D. 25. november kl. 16.30-18.00: Fyraftensmøde om frivillighed og samarbejde med 

Sydvestjysk Sygehus; Esbjerg 

• D. 3. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde; Esbjerg 

Invitation og tilmelding se https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/ 

Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

9. Særlige punker til næste bestyrelsesmøde d. 10. februar 2022  

I henhold til bestyrelsens aktivitetsplan skal følgende punkter som minimum på dagsorden 

til næste møde d. 10. februar 2022: Godkendelse af årsregnskab 2021, Godkendelse af 

budget 2022 og Godkendelse af årsberetning 2021. 

Beslutning 

 Dagsordenspunkter til næste bestyrelsesmøde godkendt. 

 

10. Evt. 

 Erling opfordrede til at abonnere på høringer på Esbjerg Kommunes nye 

Høringsportal https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal 

 Bente opfordrede til, at Vindrosen undersøger andet sted for Sundhedsmesse i 

2022. 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://www.esbjerg.dk/politik-og-demokrati/hoeringsportal

