
 

 

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. 10. februar 2022 
 

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), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC) 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2021 
FVB_220210_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2021 
FVB_220210_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2021 
 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2022 
FVB_220210_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2022  
 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2021 
FVB_220210_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2021 
FVB_220210_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultater 2021 og mål 2022 
 

5. Godkendelse af personale og frivilligpolitik  
FVB_220210_Bilag_5a_FriSe Temaer i personalepolitik for Frivilligcenter 
FVB_220210_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik 
2022 
  

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune 
FVB_220210_Bilag_6a_Referat af samarbejdsmøde den 3. februar. 
FVB_220210_Bilag_6_Høringssvar om ny strategi for mental sundhed  
 

7. Orientering fra formandskab og daglig leder  
 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2022 
 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 17. marts 
 

10. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 

 Dagsorden godkendt  

 
 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2021 
Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2021 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte.  

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab og 

revisionsprotokollat.  

På repræsentantskabsmødet lovede bestyrelsen at indhente nye tilbud på revision af 

årsregnskab mv. inden næste repræsentantskabsmøde. Daglig leder og formand har 

gennemgået tilbuddene og finder det fordelagtigt, at Frivillighuset Vindrosen bibeholder 

nuværende revisorfirma.   

FVB_220210_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2021 

FVB_220210_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2021 

 

Beslutning 
 Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2021 godkendt 

 Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2021 godkendt 

 Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at Frivillighuset Vindrosen bibeholder 

Deloitte som revisor. 

 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2022 
Bestyrelsen godkendte Frivillighuset Vindrosens budget 2022 på sit møde i november 

2021. På grundlag af det endelige årsregnskab 2021 er budget 2022 blevet revideret.  

Daglig leder gennemgår det reviderede budget på mødet jf. bilag:   

FVB_220210_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens budget 2022 
 

Beslutning 
 Frivillighuset Vindrosens reviderede budget 2022 godkendt. 

 Frivillighuset Vindrosens anvendes 5.ooo kr. til DK Spiser sammen d. 26. april. 
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4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2021 
Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 

2021. Corona-restriktioner har igen i 2021 påvirket årets resultater, hvilket der er gjort 

rede for i årsberetningen 2021.  Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før 

repræsentantskabsmødet den 31. marts.    

FVB_220210_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2021 

FVB_220210_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosens resultater 2021 og mål 2022 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2021 godkendt 

 Frivillighuset Vindrosens mål for 2022 revideret og godkendt 

 

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik  

Frivillighuset Vindrosen personalepolitik fra 2021 og frivilligpolitik fra 2015 er blevet 

skrevet sammen og opdateret ud fra Frivilligcentre & Selvhjælps anbefalinger.  

FVB_220210_Bilag_5a_FriSe Temaer i personalepolitik for Frivilligcenter 

FVB_220210_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik 2022 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens personale og frivilligpolitik 2022 godkendt med evt. 

tilpasning af forhold omkring mulighed for hjemmearbejdsplads.  

 

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune 
Vindrosens formand og daglig leder mødes med Borger & Arbejdsmarkeds Sekretariatet d. 

3. februar. På mødet blev drøftet: Evaluering af § 18 ansøgninger, status på Bobleberg.dk, 

indsats mod ensomhed, eksterne lejemål, adgangsforhold i Vindrosen og dialog med 

politiske fagudvalg 2022-2025.   

FVB_220210_Bilag_6a_Referat af samarbejdsmøde den 3. februar. 

 

Vindrosen, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet har d. 10. januar holdt møde i 

samarbejdsgruppen om ensomhed. Her drøftede vi ”Strategi for mental sundhed i Esbjerg 

Kommune” som Fritid, Sundhed & Omsorg havde sendt i høring. Vi har indsendt et fælles 

høringssvar. Fra Vindrosen deltager Gitte og Erling, Britt er tovholder for gruppen. 

FVB_220210_Bilag_6b_Høringssvar om ny strategi for mental sundhed 

 



4 

 

Vindrosen, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet har d. 10. januar holdt møde i 

samarbejdsgruppen om fremkommelighed i det offentlig rum. Fra Vindrosen deltager 

Erling. 

 

Vindrosen, Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet deltager i følgegruppe vedr. 

pårørendepolitikken. Fra Vindrosen deltager Gitte.  

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning  

 Vindrosen takker nej til kommunens tilbud om at overtage administrationen af 

lokaler i Nørrebrogade og Willemoesgade.  

 Muligheder for forbedring af tilgængeligheden i Vindrosen Exnersgade undersøges 

forsat nærmere af Erling og Britt.  

 Vindrosen støtter følgegruppen vedr. pårørendepolitikkens ønske om at blive 

inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af handleplaner.   

 

7. Orientering fra formandskab og daglig leder  

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen om 

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

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning.  

 Vindrosen vil gerne deltage i FriSes projekt med udviklingen ny portal – 

socialkompasset- der skal skabe overblik over frivillige og kommunale sociale 

tilbud.  

 Til FriSe årsmøde d. 11. marts og generalforsamling d. 12. marts i Vejle deltager pt. 

Gitte og Britt.  

 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer  

Vindrosen har pt. følgende aktiviteter planlagt eller i støbeskeen i 2022.  

 

D. 7. marts kl. 16.30-18.00 Infomøde om SVS   

D. 16. marts kl. 18.30-20.30: Infomøde om Sundhedscentrets tilbud, Sundhedscentret  

D. 31. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Vindrosen Esbjerg 

D. 5. april kl. 19-20.30: Infomøde for pårørende til voksne med Angst, Vindrosen Esbjerg 

D. 26. april kl. 17-21: Danmark Spiser Sammen, Platformen, Esbjerg 
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D. 23. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Vindrosen Esbjerg   

D. 3. september kl. 10-15: Foreningers dag i Esbjerg City,  

D. 30. september: Frivillig Fredag  

På Vindrosens hjemmeside kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via: 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/ 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning  

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 17. marts 

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

dagsorden til næste møde d. 17. marts kl. 15.30-17.30:  

 Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

Beslutning 

Følgende dagsordenspunkter skal på til næste bestyrelsesmøde d. 17. marts:  

 Drøftelse af Frivilligrådets 17 anbefalinger til god ledelse  

 Drøftelse om dialogmødeformen med politikere i perioden 2022-2025 

 

10. Evt. 

Erling orienterede om hemingwayclub.dk, der er et social netværk for voksne mænd i 

alderen 60+, som Frivillighuset Vindrosen kunne være katalysator for udbrede kendskabet 

til i Esbjerg Kommune. 

 

 

 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
https://hemingwayclub.dk/

