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Referat fra bestyrelsesmøde 
 d. 30. november 2022 kl. 15.30-17.30  

Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 
 
 
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 (UlykkesPatientforeningen), Flemming Maienborg 
Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Maja Theresia Muff Jensen 
(suppleant/IMMC), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 
 
Afbud: Jens Grønskov (suppleant/DHF Esbjerg) 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Orientering om budget 2022 og budget 2023 
FVB_221130_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen regnskab pr. 15. november, 
budget 2022 og budget 2023 

 

3. Godkendelse af dagsorden for repræsentantskabsmødet d. 9. marts 2023 

 
4. Samarbejde med Mary Fonden  

 
5. Samarbejde med Esbjerg Kommune 

FVB_221130_Bilag_5_Høringsudkast til Strategi for den frivillige sociale 
indsats 2023-2026  

6. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper 
 

7. Orientering fra formandskab og daglig leder 
 

8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 9. februar 
 

9. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

 Dagsorden godkendt  

 

2. Orientering om budget 2022 og budget 2023 

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab pr. 15. november 2022, opfølgning på budget 

2022 og budget 2023 ved daglig leder jf. bilag:  

FVB_221130_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab, budget 2022 og 

budget 2023. 

 

Beslutning 

 Orientering om Frivillighuset Vindrosens budget 2022 og 2023 godkendt. 

 

3. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 9. 

marts 2023  

Frivillighuset Vindrosen skal holde repræsentantskabsmøde torsdag d. 9. marts 2023. 

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. 26. januar 

2023. 

 

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: 

 Gitte Morberg Jensen, Træfpunkt Sædding 

 Bent Peter Larsen, Kræftens Bekæmpelse 

 Bente Jørgensen, UlykkesPatientforeningen 

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. 

 Bent Peter ønsker ikke genvalg. Jens Grønskov opstiller til bestyrelsen. 

 Maja udtræder som suppleant ved årets udgang, hvor IMCC Esbjergs medlemskab af 

Vindrosen ophører.  

 Repræsentantskabsmødet afholdes kl. 17-18 med efterfølgende oplæg om Vindrosens 

nye tiltag i 2023 vedr. Mary Fonden og Socialkompas. Mødet afrundes med middag.   

 Vores sekretariatsmedarbejder Anette Zubeil Larsen går efter 21 år i Vindrosen på 

seniorpension. Repræsentantskabsmødet d. 9. marts bliver Anette’s sidste arbejdsdag, 

hvilket bliver markeret denne aften, hvor mange medlemmer er samlet.      

 

4. Samarbejde med Mary Fonden om ”Unge og Ensomhed” 
Mary Fonden har inviteret Esbjerg Kommune og Frivillighuset Vindrosen til at deltage i et 

3½ årigt udviklingsprojekt om at forebygge ensomhed blandt unge i kommunen. 

Projektets fokus er at udvikle en helhedsorienteret indsats, som sikrer, at unge, der føler 

sig svært ensomme, bliver set og får hjælp til at bryde med ensomheden og støtte til at 

indgå i meningsfulde relationer.   

 

Mary Fonden har søgt og fået midler til at invitere tre kommuner med. Foruden Esbjerg 

deltager Vejle og Ballerup kommune. Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune er 

partnere med Mary Fonden i projektet på lige fod. Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet 

er en koordinerende part i samarbejdet med Mary Fonden samt tovholder på projektet 

lokalt. 

 

Centralt i projektet er to fællesskabsguider finansieret af Mary Fonden. Én, der bliver ansat 

i Borger & Arbejdsmarked, og én, der er ansat ved Frivillighuset Vindrosen. 
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Fællesskabsguidens primære funktion er at medvirke til, at alle unge, der bliver opsporet 

som en del af projektet, bliver tilbudt støtte til et afhjælpende tilbud og/eller bliver 

inkluderet i et fritidsfællesskab, som den unge finder meningsfuldt. Projektet omfatter 

systematisk opsporing af ensomhed blandt unge på ungdomsuddannelserne og i den 

kommunale ungeindsats. 

 

Mary Fonden vil give 210.000 kr. årligt til, at Frivillighuset Vindrosen kan ansætte en 

fællesskabsguide. Dette har medvirket til en omstrukturering i Frivillighuset Vindrosens 

medarbejderstab, hvor vi desværre har måtte opsige vores PR- og foreningskonsulent. En 

nyoprettet stilling som ”Fællesskabsguide og socialformidler for unge og frivillige” på 30 

timer/ugen har været opslået. Vi modtog 47 ansøgninger og har valgt at ansætte Maja 

Theresia Jensen i stillingen pr. 1. januar 2023.  

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 

5. Samarbejde med Esbjerg Kommune 

Esbjerg Kommunes strategi for den frivillige sociale indsats 2019-2022 udløber ved 

årsskiftet. Social & Arbejdsmarkedsudvalgets afholdte workshop med de frivillige sociale 

foreninger den 30. september med henblik på udformningen af en ny strategi. Social & 

Arbejdsmarkedsudvalget har d. 22. november drøftet og godkendt udkast til strategi for 

den frivillige sociale indsats 2023-2026. Strategiudkastet sendes til høring blandt 

deltagerne af workshoppen den 30. september, Frivillighuset Vindrosen, Handicaprådet, 

Udsatterådet, Ældrerådet mfl. samt politiske udvalg. Jf. bilag: 

FVB_221130_Bilag_5_Høringsudkast til Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-

2026. 

 

Til workshoppen den 30. september kom deltagerne med mange forslag, som 

forvaltningen vurderer, er adresseret til Frivillighuset Vindrosen. Derfor har Vindrosen 

fået tilsendt forslagene til inspiration for Vindrosen fremtidige arbejde. 

 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leders næste møde med Borger & 

Arbejdsmarkedssekretariatet er d. 13. december. 
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Fritid, Sundhed & Omsorg vil gerne anvende de kommunale lokaler, som Frivillighuset 

Vindrosen anvender ved Sundhedscentret på Tangevej i Ribe. Frivillighuset Vindrosen 

tilbydes i stedet for syv lokaler i Seminariehuset i Ribe, der samlet set er 90 m2 større end 

på Tangevej. Frivillighuset Vindrosen har sammen med Ældre Sagen Ribe og Dansk 

Flygtninge Hjælps Frivilliggruppe Ribe drøftet lokale muligheder i Seminariehuset. Vi har 

den 14. november takket ja til seneste tilbud under forudsætning af, at en række forhold 

bliver imødekommet i forbindelse med istandsættelsen, flytningen og den fremtidige 

lokaleanvendelse. 

 

Fritid, Sundhed & Omsorg er i gang med at udforme den nye sundhedspolitik. 

Frivillighuset Vindrosen har deltaget i flere af borgermøderne og sendt kommentarer til 

Sundhed & Omsorgsudvalget og forvaltningen vedr. processen. Vi afventer at få forslaget 

til den ny sundhedspolitik i høring. 

 

Fritid, Sundhed & Omsorg skal i gang med at udforme en ny seniorpolitik. Frivillighuset 

Vindrosen, Ældrerådet, Ældresagen, Handicaprådet og Udsatterådet er inviteret til møde 

d. 2. december vedr. processen for udarbejdelsen af den nye seniorpolitik. Fra Vindrosens 

bestyrelse deltager Gitte, Erling og Bent Peter. 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 Strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026 er i sin helhed ok. Vindrosen vil 

opfordre til at kommunen laver en handleplan for hvordan strategien konkret 

implementeres de kommende 4 år. Hvad gør de enkelte forvaltninger, hvad gøres 

der for at styrke samarbejde på tværs af forvaltninger og med Vindrosen mfl.  

 

6. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper   
Mundtlig orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. 

i to samarbejdsgrupper med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og 

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

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 
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 Bestyrelsen nedsatte d. 27/4 2022 en arbejdsgruppe for at fremme rekruttering og 

fastholdelse af unge frivillige. Arbejdsgruppen nedlægges og indgår i sekretariatets 

arbejdsopgaver. 

7. Orientering fra formandskabet og daglig leder 

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

sekretariatet. 

• Socialkompas (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark) 

• MedVind i Østerbyen 

• Vedligehold af lokaler i Esbjerg herunder lift-elevator 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 Sekretariatet undersøger muligheder for at forbedre betjeningspanel på trappe-lift i 

Esbjerg. 

 

8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 9. februar 

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

dagsordenen til næste bestyrelsesmøde d. 9. februar kl. 15.30-17.30: 

 Godkendelse af årsregnskab 2022 

 Godkendelse af årsberetning 2022 

 Godkendelses af budget 2023 

 Godkendelse af handleplan 2023 

 

Beslutning 

 Dagsordenspunkter godkendt  

 

9. Evt. 

 

 


