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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 1, 6700 Esbjerg 

d. 21. marts 2017 kl. 17.00-19.00 
 

Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Næstformand Steen 

Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), Bente Jørgensen (Handicap/Ulykke 
Patientforeningen), Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske Minoriteter/Mentornetværket 
Esbjerg/Varde), Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte Claus Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale 
Foreninger/Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Lene Holm (1. suppleant/Broen 
Esbjerg), Casper Rasmussen (2. suppleant/Ventilen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 
 
Afbud:  
Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns 
Voksenvenner Esbjerg),   

 

Dagsorden til det konstituerende bestyrelsesmøde: 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
 

3. Konstituering af formand og næstformand 
 

4. Godkendelse af forretningsorden  
FVB_170321_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen 
 

5. Valg af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i Bramming 
 

6. Udpegning til udvalg og kontaktperson 
 

7. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år  
FVB_170321_Bilag_7_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2017 
 

8. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder 
FVB_170321_Bilag_8_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder 

  
9. Evaluering af repræsentantskabsmøde d. 2. marts 

 
10. Orientering om aktiviteter for medlemmer 

 
11. Orientering fra sekretariatet 

 
12. Beslutning om Foreningen Mænds Mødesteder Esbjerg kan blive medlem 

FVB_170321_Bilag_12_Vedtægter for Mænds Mødesteder Esbjerg (eftersendt) 
 

13.  Evt.   
 

 

 

 



 

 

 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

På repræsentantskabsmøde blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen. Mødet 

starter med en kort præsentationsrunde.  

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Præsentation af bestyrelsesmedlemmer  

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

5 dage før bestyrelsesmøde har daglig leder anmodet om, at få ekstra punkt på dagsorden: 

Beslutning om foreningen ”Mænds Mødesteder Esbjerg” kan blive medlem af Frivillighuset 

Vindrosen.   

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Dagsorden og ekstra dagsordenpunkt godkendt 

 

 

3. Konstituering af formand og næstformand 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Konstitueringen gælder 

for 1 år af gangen. 

 

Beslutning 

 Bestyrelsen genvalgte Gitte Morberg Jensen som formand og Steen Ravn som 

næstformand. Bente kunne ikke bakke op om genvalg af Steen. Der var ikke andre 

kandidater til næstformandsposten. 

 

 

4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden er bestyrelsens egne spilleregler. På det første bestyrelsesmøde efter 

repræsentantskabsmødet gennemgås den eksisterende forretningsorden og den tilpasses i 

forhold til den nye bestyrelses ønsker.  

 

FVB_170321_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen 

 

Beslutning   

 Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen drøft og godkendt. 

 

 

 

 



 

 

  

5. Valg af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i Bramming  

I forbindelse med etablering af Frivillighuset Vindrosens lokalafdeling i Ribe i 2008 og i 

Bramming i 2010 blev der mulighed for, at nedsætte en husgruppe til hver afdeling. 

Husgruppen består af foreningsmedlemmer fra det lokale frivillige sociale foreningsliv og 

en repræsentant fra Frivillighuset Vindrosens bestyrelse. Husgruppen orienterer Vindrosen 

om, hvad der sker lokalt; hvad er det borgere og foreninger i Ribe og Bramming har brug 

for og hvor kan Vindrosen støtte og forbedre det frivillige sociale klima og foreningsliv i 

Ribe og Bramming. Husgruppen kommer endvidere med ideer til nye aktiviteter samt 

igangsætter aktiviteter i Vindrosens lokaler.  

 

I efteråret 2016 blev husgruppen i Bramming genvalgt, men der var ikke nok fremmødte 

til at nedsætte en husgruppe i Ribe, derfor er der pt. ingen husgruppe i Ribe. 

Gitte Morberg Jensen er pt. bestyrelsesrepræsentant i husgruppen i Bramming. 
 

Beslutning 

 Gitte Morberg Jensen blev genvalgt af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i 

Bramming  

 

 

6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til udvalg og kontaktperson 

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov. 

 

Bestyrelsen nedsatte i 2016 et PR-udvalg bestående af Jane Christiansen, Lene Holm 

Poulsen og Britt Schak Hansen. PR-udvalget afrundede sit arbejde i efteråret 2016 efter at 

havde bidraget til, at forbedre nyhedsbrevet VindrosenNYT og Facebook siden. 

 

I forbindelse med Vindrosens vedtægtsændringer i 2012 blev det muligt for Frivillighuset 

Vindrosen, at optage støttemedlemmer i form af enkeltpersoner, organisationer eller 

virksomheder efter regler fastlagt af bestyrelsen d. 28/2 2012.  Frivillighuset Vindrosen har 

pt. ingen støttemedlemmer.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen ønsker et øget fokus på synliggørelse, derfor opretholdes et PR-Udvalg.  

 PR-udvalget består af Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten og Lene Holm Poulsen 

fra bestyrelsen samt daglig leder og den nye kommunikations- og 

foreningsmedarbejder. 

 PR-udvalget mødes i april og aftaler, hvilke opgaver de arbejde med.  

 

 

 

 

 



 

 

7. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år  

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse mødes minimum 6 gange om året til bestyrelsesmøde 

og deltager i et par sociale arrangementer 2 gange årligt med frivillige, 

husgruppemedlemmer og ansatte. I bestyrelsesmødeplanen er der fastlagt en række 

dagsordenpunkter i forhold til årets aktivitetscyklus. Mødetidspunkt fastsættes på 

bestyrelsesmødet jf. bilag:  

FVB_170321_Bilag_7_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2017-18 

 

Beslutning 

 Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne fastlagt jf. punkt 10.  

 

8. Godkendelse af bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder  

Overordnet set har bestyrelsen valgt at uddelegere ledelsen af Vindrosen, herunder af 

personalet således, at det er den daglige leder, der står for den daglige drift af Vindrosen - 

indenfor de retningslinjer og budgetter, der fastlægges af bestyrelsen. 

 

I henhold til forretningsorden fastlægger bestyrelsen instruktionsbeføjelse til daglig leder. 

De enkelte områder er beskrevet ”Instruktionsbeføjelser til daglig leder”. Jf. bilag: 

FVB_170321_Bilag_8_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen 

 

Beslutning 

Instruktionsbeføjelser til daglig leder godkendt med følgende ændringer: 

 Daglig leder har kompetence til At træffe beslutninger om aktiviteter og enkelt 

indkøb på indtil 10.000 kr.  

 Ekstraordinære omkostninger på over 10.000 kr. konfereres med formand eller 

næstformand.  

 ”Frivillig medarbejder” ændres til ”Husets frivillige”. 

 

 

9. Evaluering af repræsentantskabsmødet                                                                                                                                                 

På repræsentantskabsmødet d. 2. marts deltog der 20 foreninger og en ny bestyrelse blev 

valgt. I år startede mødet en time tidligere end de andre år, der var varmt mad i stedet 

for sandwich og aftenen blev som noget nyt, rundet af med et foredrag.  

  

Beslutning                                                                                                                                                

 Bestyrelsen beklager, at der ikke er flere foreninger, som deltager til Frivillighuset 

Vindrosens repræsentantskabsmøde.  

 Bestyrelsen vil arbejde henimod, at der kommer flere foreninger med på 

repræsentantskabsmødet.  

 Bestyrelsen vil give mulighed for, at der kan deltage to personer fra hver forening. 

 Bestyrelsen vil til efteråret beslutte, hvilke tiltag der yderligere kan tages med, for 

at øge deltagerantallet.  



 

 

 

10.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Frivillighuset Vindrosen har modtaget forslag 

om at afholde et § 79 vejledningsmøde samt et temamøde om persondataloven. Daglig 

leder undersøger snarest muligheder for, hvornår møderne kan afholdes.  

 

Forslag til kurser og medlemsaktiviteter i 2017 modtages meget gerne pr. mail til 

vindrosen@vindrosen-huset.dk. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende aktiviteter i 2017:   

 
Kurser/temamøder:  

 § 18 vejledningsmøde: Torsdag d. 24. august kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg 

 § 18 Opfølgningsmøde: Torsdag d. 14. september kl. 19-21, Frivillighuset 

Vindrosen, Esbjerg 

Netværksmøder: 

 Dialogmøde med udvalgsformænd: Tirsdag d. 6. juni kl. 15-17, Esbjerg Rådhus 

 Frivillig Fredag: Fredag d. 29. september, Frivillighedsfest, Arr.  Esbjerg Kommune 

 Fællesmøde i Ribe: Tirsdag d. 26. september kl.19-21, Frivillighuset Vindrosen, Ribe 

 Fællesmøde i Bramming: Onsdag d. 11. okt. kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, 

Bramming. 

Synliggørelsesarrangementer:  

 Kulturnat i Bramming: Torsdag d. 1. juni kl. 19-22, Åbent Hus i Frivillighuset 

Vindrosen, Bramming. Arr. Husgruppen i Bramming  

 Foreningernes Dag: Lørdag d. 2. september kl. 10-15, Arr. Esbjerg City Forening 

 Sundhedsmesse: Lørdag d. 7. oktober. Arr. Sædding Centret 

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

 Bestyrelsesmøder: Den 23/5, 22/8, 17/10, 28,11, 6/2, 20/2 kl. 17-19 

 Husgruppemøder i Bramming: Den 3/5, 16/8, 27/9, 25/10 kl. 13-15 

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende til foreningens repræsentant og vil 
med tiden kunne hentes på http://vindrosen-huset.dk/foreninger/  
 
Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning.  

 Afholdes af Åbent hus arrangement i Esbjerg og Frivilligbørs tages op senere.  

 Bestyrelsesmedlemmerne har tidligere holdt møder for den gruppe, som de 

repræsentere i Vindrosen. Hvorvidt denne type gruppemøder eller andre tiltag skal 

iværksættelse drøftes som et særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde.  

 

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
http://vindrosen-huset.dk/foreninger/


 

 

11. Orientering fra sekretariatet 

Personale 

Frivillighuset vindrosen har modtaget 122 ansøgninger til stillingen som kommunikations- 

og foreningsmedarbejder. Ansættelsessamtaler finder sted d. 22. og 23. marts.  

 

Frivillighuset Vindrosen er i gang med at indfører et nyt regnskabssystem. Dette tager en 

stor del af Birgittes tid i marts måned. Anette har sendt mail ud til alle medlemmer om 

opdatering af oplysninger til Hvem Hjælper Hvem – Den sociale vejviser 2017. Dette 

arbejde tager en stor del af Anettes tid marts/april. Den trykte version af Hvem Hjælper 

Hvem forventes leveret d. 19. april. Fra d. 7. marts har Judith overtaget sekretariats-

betjeningen i Bramming, hvor vi siden nytår har åbent tirsdage i lige uger kl.15-17.  

 

Husgruppen i Bramming.  

Husgruppen stod bag et arrangement d. 22. februar, hvor Duetten spillede og sang for 45 

personer, der var mødt op til en hyggelig og informativ februar aften i Frivillighuset 

Vindrosen i Bramming. Depressionsforeningen, Mødrehjælpen, Røde Kors, Sct. 

Georgsgildet, Vejen Videre og Høreforeningen informerede om deres aktiviteter. 

 
FriSe 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder har d. 10.-11. marts deltaget til årsmøde 
og generalforsamling i Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark. Mundtlig orientering på 
mødet.  
 

Beslutning:                                                                                                                                               

Orientering taget til efterretning 

 

 

12. Medlemskab af Mænds Mødesteder i Esbjerg 

Foreningen Mænds Mødesteder i Esbjerg, har anmodet Frivillighuset Vindrosen om 

medlemskab. Bestyrelsen bedes tage stilling til om foreningen kan optages som medlem.  

Foreningen primære formål er, at skabe et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan være 

sammen om meningsfulde aktiviteter i deres eget tempo og i selskab med andre mænd. 

Hver aktivitet organiseres i selvstyrende klubber. Deres Læs mere på www.mm-esbjerg.dk 

FVB_170321_Bilag_12_Vedtægter for Mænds Mødesteder Esbjerg (eftersendt) 

 

Beslutning:                                                                                                                                               

Claus forlod mødet idet han som medlem af foreningen erklærede sig inhabil.  

 Bestyrelsen imødekom Mænds Mødesteder i Esbjerg’s ansøgning om medlemskab.  

 Status for nye og udmeldte medlemmer medtages som et fast orienteringspunkt til 

bestyrelsesmøderne.  

13. Evt 

Intet nyt.                                                                                                                                        

http://www.mm-esbjerg.dk/

