
 

 

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. 18. august 2022 kl. 15.30-17.30 

Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4 

 
Tilstede: Navn (Forening) 

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

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

Bekæmpelse Esbjerg); Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Flemming 

Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Jens Grønskov (suppleant/DHF 

Esbjerg), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

Afbud: Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC) 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Samarbejde med Mary Fonden 

      FVB_220818_Bilag_2_Præsentation af Mary Fonden projekt Unge & Ensomhed    

3. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budgetopfølgning 

FVB_220818_Bilag_3_2. kvartalsregnskab og budget 2022 

4. Opfølgning på handleplan 2022 

      FVB_220818_Bilag_4_Halvårsstatus for Frivillighuset Vindrosens handleplan 2022 

5. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper 

      FVB_220818_Bilag_5a_Høring om pårørendepolitik fra følgegruppen 

FVB_220818_Bilag_5b_Notat til Budget 2022-2025 Pårørendevejleder 

6. Samarbejde med Esbjerg Kommune 

FVB_220818_Bilag_6_Forslag til nye faglige sigtelinjer på Familieområdet  

7. Orientering fra formandskab og daglig leder 

      FVB_220818_Bilag_7_Kommisorim for Frivilligrådets landspanel 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2022 

9. Drøftelse af strategiske indsatser i 2023 

10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde 12. oktober 

11. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 

 Dagsorden godkendt  
 

2. Samarbejde med Mary Fonden om ”Unge og Ensomhed” 
Mary Fonden har henvendt sig til Esbjerg Kommune Borger & Arbejdsmarked og 

Frivillighuset Vindrosen, om vi var interesserede i at deltage i et 3½ årigt 

udviklingsprojekt ”Unge & Ensomhed”, som Mary Fonden vil udvikle i tre af landets 

kommuner. Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder fik præsenteret projektet af 

Mary Fonden på et møde d. 10. maj 2022. Projektet ”Unge & Ensomhed” understøtter 

Vindrosens strategiske indsats om at styrke en helhedsorienteret social indsats, og derfor 

har Vindrosen tilkendegivet sin interessere for deltage heri. Esbjerg Kommune har 

ligeledes tilkendegivet sin interesse for projektet. 

 

Mary Fonden har d. 30/6 fået bevilliget medfinansiering fra to andre Fonde og indkaldt 

Esbjerg Kommune og Frivillighuset Vindrosen til det første fællesmøde om projektet d. 18. 

august. Til mødet deltager Vindrosens formand og daglig leder. I forbindelse med at Mary 

Fondens projektmedarbejdere er i Esbjerg d.18/8, kommer de og præsenterer projektet for 

Vindrosens bestyrelse. 

FVB_220818_Bilag_2_Præsentation af Mary Fonden projekt Unge & Ensomhed i Esbjerg 

 

Beslutning 

Præsentation af Mary Fondens projekt ved Simone Bodholdt, seniorprojektleder, Mary 

Fonden og Anders Riis projektleder, Mary Fonden. 

 Bestyrelsen støtter op om projektet som passer fint i Vindrosens strategi med at 

fremme unges deltagelse i frivillige fællesskaber.  

 

3. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab og budget 2022 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2022 og opfølgning på 

budget 2022 ved daglig leder jf. bilag:   

FVB_220818_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2022 

 

Beslutning  

 Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab og budget 2022 godkendt. 

 



3 

 

4. Opfølgning op Frivillighuset Vindrosens handleplan 2022  
Frivillighuset Vindrosens handleplan 2022 skal bidrage til at realisere Frivillighuset 

Vindrosens strategi 2022-2025. På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 

2022: Jf. bilag: FVB_220818_Bilag_3_Halvårstatus for Frivillighuset Vindrosens 

handleplan 2022 

  

Beslutning 

 Halvårsresultaterne for handleplan 2022 taget til efterretning.  

 Bestyrelsen ser ikke behov for tilpasning af planlagte aktiviteter i 2022. 

 

5. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper   
Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. i tre 

samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.   

1) Ensomhed og mental sundhed, 2) Pårørende 3) Tilgængelighed i det offentlige rum.   

Bestyrelsen nedsatte d. 27/4 2022 en ny ungegruppe for at fremme rekruttering og 

fastholdelse af frivillige.  

 

På mødet orienterede Erling at gruppen om tilgængelig har møde med Vej & Park d. 7/9 på 

Gjesing st. om niveaufri for torve.  

 

Gitte orienterede at pårørendegruppen har holdt møde d. 9/8 og sendt kommentar om den 

forsatte implementering af pårørendepolitikken og fortsættelse af pårørendevejleder jf. 

bilag:  

FVB_220818_Bilag_5a_Høring om pårørendepolitik fra følgegruppen 

FVB_220818_Bilag_5b_Notat til Budget 2022-2025 Pårørendevejleder 

 

Britt orienterede at ensomhedsgruppen er i gang med planlægning af March mod 

Ensomhed d. 14. oktober, møde i gruppen er d. 24/8.   

 

Beslutning 

 Orientering fra arbejdsgrupper taget til efterretning. 
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6. Samarbejde med Esbjerg Kommune 
Frivillighuset Vindrosen har kvartalsmøde med Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet d. 

19. august, hvor følgende punkter bl.a. bliver drøftet: Socialkompasset, Dialogmøde d. 

30/9, § 18 kriterier, Vindrosen lokaler i Ribe.  

 

Esbjerg Kommune er i gang med at udforme nye sigtelinjer på familieområdet.  

Formålet med de nye sigtelinjer er at definere den faglige retning på familieområdet og 

bidrage til, at børn, unge og deres familier får den bedst mulige støtte i fremtiden.  

På tværs af familieområdet og med af inddragelse af relevante samarbejdspartnere i 

Esbjerg Kommune er der blevet udarbejdet 5 foreløbige sigtelinjer: 

 

1. Tidlig og hurtig hjælp til børn, unge og familier  

2. Anbringelse – når det er den rette løsning for barnet  

3. Ambitioner for alle børn og unges skolegang  

4. Godt ind i voksenlivet  

5. Vores tilgang er det gode møde, inddragelse og en tro på, at forandringer skaber vi 

sammen 

 

D. 21. juni 2022 godkendte Social & Arbejdsmarkedsudvalget de foreløbige sigtelinjer med 

et ønske om, at de blev sendt i høring hos relevante parter. Det ønskes, at Frivillighuset 

Vindrosen drøfter de foreløbige sigtelinjer, som er vedlagt, og sender et skriftligt 

høringssvar gerne senest d. 30. september. 

FVB_220818_Bilag_6_Forslag til nye faglige sigtelinjer på Familieområdet 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 Bestyrelsen er positive over at flytte Vindrosens afdeling i Ribe fra Tangevej til 

Seminariehuset såfremt vores ønsker til lokaleforhold imødekommes.  

 Bestyrelsen er bekymret over forslag til ny model for § 18 kriterierne, som 

forvaltningen har fremlagt på Social & Arbejdsmarkedsudvalgsmødet d. 16/8.  

 Bestyrelsen anbefaler at en evt. ny model for § 18 kriterier tidligst træder i kraft fra 

2024 og at der bliver god tid til at drøfte forslag til en ny model med foreningerne.   

 Høringssvar vedr. nye faglige sigtelinjer på Familieområdet sender sekretariatet ud 

til medlemsforeningerne og beder om input hertil. 

 Sekretariatet kontakter Sundhed & Omsorg for status for Sundhedspolitik.  
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7. Orientering fra formandskab og daglig leder 
Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder orienterer mundtligt 

bestyrelsen om seneste nyt fra møder med samarbejdspartner samt om driften i 

sekretariatet. 

 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder deltog d. 9/6 i Frivilligcenter & 

Selvhjælp Danmarks (FriSe) regionale workshop om Evalueringsrapporten af landets 

frivilligcentre, som Social- og ældreministeriet havde bestilt. Jf. omtale i VindrosenNyt 

juni 2022. 

 

Frivillighuset Vindrosen har d. 28/6 sendt en opfordring til Sydvestjysk Sygehus om at få 

genetableret Info-Cafeen. Vindrosens formand og daglig leder har d. 9/8 deltaget i et møde 

patientforeninger ved Sygehus Sønderjylland og Stephani Lose, regionsformand i Region 

Syddanmark, hvor Info-Cafeer og samarbejde med frivillige på regionens sygehuse blev 

drøftet. 

 

Frivillighuset Vindrosen har det seneste halve år moderniseret vores lokaler i Esbjerg, Ribe 

og Bramming for 250.000 kr., som Salling Group og Bilka Esbjerg har doneret. Midlerne 

er anvendt til at imødekomme medlemsforeninger ønsker i videst muligt omfang. Bilka 

Esbjerg vil se resultatet af moderniseringen ved formel indvielse d. 12. september i Esbjerg. 

 

Frivilligrådet har anmodet om at Frivillighuset Vindrosen indstille et medlem og en 

suppleant til Frivilligrådets landspanel.  Det er et nyt landspanel til at styrke dialogen 

mellem den lokale frivillighed og Frivilligrådet. Valgperioden er 2022-2025 og der skal 

findes et medlem for hver kommune jf. bilag : 

FVB_220818_Bilag_7_Kommisorim for Frivilligrådets landspanel 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 Sekretariatet rykker Sydvestjysk Sygehus om svar vedr. Info-Cafeen  

 Gitte undersøger forventningerne til arbejdsfunktionen i Frivilligrådets Landspanel.  

 Vindrosens formand indstilles til medlem af Frivilligrådets Landspanel og daglig 

leder indstilles som suppleant. 
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8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2022 
Frivillighuset Vindrosens medlemmer har mulighed for at deltage i følgende aktiviteter:  

D. 23. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Vindrosen, Esbjerg 

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

D. 15-16. september: Professionsfestival på UC-Syd, Esbjerg 

D. 30. september kl. 14-16: Dialogmøde med workshop og frivilligpriser på Esbjerg 

Rådhus. 

D. 14. oktober kl. 8-15: March mod Ensomhed fra Varde til Esbjerg Rådhus. 

Se de udsendte invitationer i nyhedsmailen VindrosenNyt og tilmeld Vindrosens 

arrangementer via: https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/ 

Husgruppen i Bramming er ved at planlægge et synliggørelsesarrangement i efteråret. 

Nærmere info følger. 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

9. Strategiske indsatser i 2023  
Frivillighuset Vindrosen vil i 2022-2025 arbejde efter følgende tre strategiske mål. 

• Fremme deltagelsen i de frivillige fællesskaber 

• Styrke kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale fællesskaber  

• Styrke en helhedsorienteret social indsats 

Beslutning 

 Bestyrelsen vil i 2023 sætte særligt fokus på målgruppen unge.  Dels de svær 

ensomme unge, som projektet med Mary Fonden fokusere på og dels de unge på 

uddannelsessteder som kan være potentielle frivillige.  

 Sekretariatet udarbejder et forslag til handleplan 2023 til næste bestyrelsesmøde. 

 

10. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 12. oktober 
I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkt som minimum på 

dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 12. oktober kl. 15.30-17.30: 

 Godkendelse af 3. kvartaltsregnskab og budgetopfølgning 

 Godkendelse af strategiske indsatser og handleplan 2023 

 Godkendelse af budget 2023 

Beslutning 

 Bestyrelsen har følgende dagsordenspunkter, der også skal på til næste 

bestyrelsesmøde d. 12. oktober: Samarbejde med Esbjerg Kommune om 

Socialkompas, Mary Fonden, § 18 og Lokaler i Ribe.  

 

11. Evt. 

 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/

