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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 1, 6700 Esbjerg 

d. 11. september 2017 kl. 17.00-19.00 

 

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

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2017 og budgetopfølgning 

FVB_170822_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og budget 2017 

 

3. Opfølgning på Vindrosens Strategi 2015-2017 og halvårsresultater 2017 

FVB_170911_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017  

FVB_170911_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens Halvårsresultater og mål 2017 

 

4. Drøftelse af proces for udvikling af Frivillighuset Vindrosen næste strategi  

FVB_170911_Bilag_4_Evaluering af Frivilligcentrene s. 37-44.   

 

5. Orientering om samarbejder med Esbjerg Kommune 

 

6. Orientering om aktiviteter for medlemmer 

 

7. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 17. oktober 

 

8. Evt.   

 

 



 

 

1. Godkendelse af dagsorden                                                                                                                                                   

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2017 og budgetopfølning 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2017 og opfølgning på budget 

2017 ved daglig leder. 

FVB_170911_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvartalsregnskab og budget 2017 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 2. Kvartalsregnskab godkendt. 

 

3. Opfølgning på Vindrosens Strategi 2015-2017 og halvårsresultater2017   

I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017 er der opsat generelle mål indenfor de 6 

kerneopgaver, som Vindrosen skal arbejde indenfor i henhold til vedtægterne: 

Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, konsulentbistand, samarbejde og 

netværksdannelse, videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.  

FVB_170911_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017  

 

Strategien er koblet sammen med 22 konkrete mål indenfor Vindrosens kerneopgaver, 

som bestyrelsen opstiller hvert år og gør status over halvårligt. Daglig leder gennemgår de 

halvårsresultater for 2017 på bestyrelsesmødet.  

FVB_170911_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens Halvårsresultater og mål 2017 

 

I 2017 har Frivillighuset Vindrosens indsats været fokuseret om at styrke synliggørelse og 

frivilligformidling. Dette arbejde blev der sat ekstra skub i ved ansættelsen af Janus Valsted 

som PR- og foreningskonsulent i foråret 2017. Vores månedlige nyhedsbrev VindrosenNYT 

er blevet styrket væsentligt på indholdssiden. Ultimo august har vi lanceret en hel ny 

hjemmeside www.vindrosen-huset.dk, hvor vores medlemsforeningers aktiviteter, 

hjælpetilbud og frivilligjobsopslag bliver bedre formidlet. Hermed har vi fået et meget 

bedre formidlingsgrundlag som fremover kan skabe bedre kobling mellem vores nyheder 

på hjemmeside, Facebook, Nyhedsbrev og til lokalpressen.  

 

PR-udvalget mødes d. 4. september for at evaluerer den foreløbig PR-indsats i 2017 og 

kan komme med forslag til nye tiltag i 2017. PR-udvalget orientere bestyrelsen på mødet.  

 

Beslutning 

 Status for halvårsresultater for 2017 tages til efterretning med bemærkning om at 

der er behov for at gøre en ekstra indsats for at rekruttere frivillige til foreningerne. 

 Orientering fra PR-udvalg tages til efterretning.  

http://www.vindrosen-huset.dk/


 

 

 Sekretariatet afholder Facebook kurser og PR-kursus i efteråret. 

  

 Mål og fokusområder for hver af de 6 kerneopgaver i Vindrosens strategi 2014-

2017 har været for generelle til at vurdere, om de er fuldt opfyldte. Vindrosen har i 

2014-2017 ydet en indsats inde for alle 6 kerneopgaver, men indsatsen i forhold til 

”Synliggørelse” og ”Frivilligformidling” har haltet bagud frem til medio 2017. Disse 

to kerneopgaver er blevet styrket i 2017 efter ansættelsen af Janus, men fordrer en 

forsat målrettet indsats.  

 

 

4.  Drøftelse af proces for udvikling af Vindrosens næste strategi  

I efteråret 2016 indledte bestyrelsen en drøftelse om at udarbejde en ny strategi for 

Frivillighuset Vindrosen, når den nuværende strategi udløb i 2017.   

 

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 1. december 2016, at afvente igangsættelse af 

strategiprocessen til de nye tilskudskriterier til Socialstyrelsens pulje til Grundfinansiering 

af Frivilligcentre (FRIG) blev offentliggjort. Disse kriterier influere nemlig på Vindrosen 

fremtidige strategiarbejde, fordi Socialstyrelsen har varslet, at der fremover vil komme nye 

tildelingskriterier, som bl.a. indeholder dokumentationskrav om en strategi. Baggrunden 

for de nye kriterier er den evaluering af frivilligcentrene i Danmark, som Rambøll 

udarbejdede for Socialstyrelsen i april 2016.  

 

De nye tilskudskriterier er først blevet offentliggjort officielt d. 24. august 2017 efter vores 

landsforening Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) har været til mødet med 

Socialstyrelsen d. 22. august. Vi har forsat ikke modtaget en vejledning, der præcisere 

tilskudskriterierne. Vejledning forventes at komme mellem december 2017 – februar 2018.  

Det nye kriterier er følgende:   

 

Kriterie 1 

Dokumentation for, at vedtægterne danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse 

med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og 

erfaringer. 

 

Kriterie 2 

Dokumentation for en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål 

og opfølgning herpå. Af mål bør der indgå følgende: 

 Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af frivillige i lokale 

organisationer 

 Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af udsatte borgere som 

frivillige i lokale organisationer 

 Mål for mangfoldighed i medlemssammensætningen 

 Mål for facilitering af netværk for medlemsorganisationerne 



 

 

Kriterie 3 

Kommunal medfinansiering på minimum 50 pct. Den statslige grundfinansiering var i 2016 

på 350.000 kr. 

 

Vedr. kriterie 1)  

FriSe har skrevet, at vi kan vente med eventuelle vedtægtsændringer til 2018. 

Socialstyrelsen vil i samarbejde med FriSe udarbejde et dokument med konkrete 

anbefalinger til, hvordan vedtægterne kan se ud for at leve op til kriterie 1.  

 

Vedr. kriterie 2)  

Det nye kriterie tager afsæt i de anbefalinger, som Rambøll kom med i evaluering fra 2016 

herunder en overordnet ”forandringsteori for frivilligcentrene”. Forandringsteorien 

visualiserer de pointer, der er fremhævet i evalueringen i relation til at arbejde resultat – 

og udviklingsorienteret, herunder frivilligcentrenes kerneopgaver, målgrupper, aktiviteter 

samt resultater på kort og langt sigt.   

Jf. FVB_170911_Bilag4_Evaluering af Frivilligcentrene s. 37-44.   

 

På bestyrelsesmødet d. 11. september vil daglig leder præsentere ”forandringsteorien for 

frivilligcentrene” og komme med et forslag til, hvordan bestyrelsen på sit møde d. 17. 

oktober kan påbegynde strategiprocessen med udgangspunkt i lokal tilpasning af 

”forandringsteorien for frivilligcentrene”. 

 

Beslutning 

 Bestyrelsen starter processen for en ny strategi, som påbegyndes på 

bestyrelsesmødet d. 17. oktober med afsæt i ”forandringsteorien for 

frivilligcentrene”.  

 Daglig leder sender et oplæg til strategidebat med bestyrelsesdagsorden.    

 

 

5. Samarbejde med Esbjerg Kommune  

Frivillighuset Vindrosen har løbende samarbejdsmøder med forskellige enheder i Esbjerg 

Kommune. Nedenfor er oplistet de møder, som dagligleder og formand har deltaget i 

siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen orienteres mundtligt om møderne.  

 

D. 24/5 Borger & Arbejdsmarkedforvaltning mfl. - Møde om platform for frivilligt arbejde  
D. 31/5 Sundhed & omsorg, Borgerrettet forebyggelse – Orienteringsmøde  

D. 6/6 Dialogmøde med udvalgsformænd - Møde for alle medlemsforeninger 

D. 7/6 Sundhed & omsorg - Præsentation af resultaterne ved projekt Sund Aldring 

D. 20/6 Tilflytterservice – Møde om Frivilligjob til engelsksprogede tilflytter mv. 

D. 23/6 Borger & Arbejdsmarkedforvaltning – Møde om § 18 vejledningen 

D. 4/7 Sundhed & Omsorg, Patientrettet forebyggelse – Patientuddannelser  



 

 

D. 8/8 Borger & Arbejdsmarkedsforvaltning – Møde om § 18 vejledningen 

D. 11/8 Sundhed & Omsorg, Møde om udvikling af ny model for brugerinddragelse (KUBE) 
D. 28/8 Borger & Arbejdsmarkedsforvaltning – Kvartalsmøde 
D. 31/8 Borger & Arbejdsmarkedsforvaltning mfl. - Møde om platform for frivilligt arbejde  
 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning  

 

 
 

6.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. 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 2017/2018:   

 
Kurser/temamøder:  

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

Vindrosen, Esbjerg 

 ”Få fat i flere frivillige – grundkursus i rekruttering af frivillige”: Onsdag d. 29. 

november kl. 10-16, Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. (NYT) 

 Facebook introkursus: (NYT – datoer ikke fastlagt) 

 PR-kursus (NYT – dato ikke fastlagt) 

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

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

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

 Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 1. marts kl. 17-21, Vindrosen, Esbjerg 

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

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

 Foredrag v/skuespiller Brian Hansen: Onsdag d. 22. november fra 19–21. i 

Frivillighuset Vindrosen, Bramming. Arr. Husgruppen i Bramming  

 Socialpolitisk debatmøde med kommunalpolitikere: D. 9. nov. kl. 19.30-21(NYT) 

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

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

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

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende til foreningens repræsentant, 
omtales i VindrosenNYT og kan ses i vores kalender på www.vindrosen-huset.dk  

 

http://www.vindrosen-huset.dk/


 

 

Frivillighuset Vindrosen har ansøgt Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) om at få et 

lokalt kursus ”Få fat i flere frivillige – grundkursus i rekruttering af frivillige” til Esbjerg. 
Kurset er blevet bevilliget og afholdes d. 29. november.  
 

Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning 

 Facebook kursus 1 og 2 samt PR-kursus afholdes i efteråret jf. pkt 3.  

 Frivillighuset Vindrosen afholder et socialpolitisk debatmøde før kommunevalget.  

 

7.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 17. oktober 

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på 
dagsorden til næste møde:  
 

 Godkendelses af 3. Kvartalsregnskab og budgetopfølgning 

 Udkast til Strategi 2018-2021 

 Udkast til budget 2018  

 Udkast til handleplan 2018 

 
Beslutning:  

 Det eneste ordinære dagsordenpunkt til bestyrelsesmødet er ”Godkendelse af 3. 

kvartalsregnskab og budgetopfølgning. Derudover afsættes mødet til strategiseminar.  

 Møde afholdes kl. 17-20.  

 

8.  Evt.  

..  


