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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 1, 6700 Esbjerg 

d. 17. oktober 2017 kl. 17.00-20.00 

 

Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Ella Hedegaard 
(Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns Voksenvenner 
Esbjerg), 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) 
 

Afbud: Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte, Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske 

minoriteter/Mentornetværket Esbjerg/Varde). 
 

Fraværende:  Næstformand Steen Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), 
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3. Orientering om aktiviteter for medlemmer 

 

4. Revidering Frivillighuset Vindrosens strategi  
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5. Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 

 

6. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 28. november 

 

7. Evt.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt 

 

 

 

2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab 2017 og budgetopfølning 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 3. kvartalsregnskab 2017 og opfølgning på budget 2017 

ved daglig leder.  

 

På mødet orienterede daglig leder, at de kommende udgifter i 2017 kan holdes inden for det 

samlet budget, men der forekomme justeringer på enkelte budgetposter. Der vil komme flere 

lokaleomkostninger, men færre udgifter til aktiviteter. Kopiudgifter vil stige på kort sigt, idet 

leasingaftalen er ændret med henblik på en billigere løsning fra 2019. Kopimaskine i Ribe er 

udskiftet med den fra Esbjerg, hvorefter en ny kopimaskine er opstillet Esbjerg.  
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Beslutning                                                                                                                                               

 3. Kvartalsregnskab og budgetopfølgning godkendt 

 Daglig leder undersøger mulighederne for at indgå en bedre bankaftale, hvor der bl.a. 

tages højde for en fordeling af vort indestående på flere konti (700.000 kr.)  

 
 
3.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Forslag til kurser og medlemsaktiviteter i 2018 

modtages meget gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk. 

 
Kurser/temamøder:  

 Facebook introkursus I: d. 1. november kl. 10-12, Vindrosen, Esbjerg 

 Facebook introkursus II: d. 15. november kl. 10-12, Vindrosen, Esbjerg 

 Få fat i flere frivillige - Grundkursus i Rekruttering af frivillige: d. 29. november kl. 10-16, 

Vindrosen, Esbjerg.  

 Få pressen til at høre efter – mini kursus i pressekontakt: d. 6. december kl. 17-18, 

Vindrosen Esbjerg.   

Synliggørelsesarrangementer:  
 Frivillighuset Vindrosens Valgmøde om frivillighed: d. 9. november kl. 19.30-21.00, TV-

Glad, Brolæggervej 3A, 6710 Esbjerg.  

 Foredrag v/skuespiller Brian Hansen: d. 22. november kl. 19–21. i Frivillighuset Vindrosen, 

Bramming. Arr. Husgruppen i Bramming.  

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

 Bestyrelsesmøder: Den 28/11-17, 8/2-18, 20/2-18 kl. 17-19 

 Husgruppemøder i Bramming: D. 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  
 
Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering tages til efterretning 

Bestyrelsen drøftede, hvilke spørgsmål der kan stilles til politikerne til valgmødet og foreslog 
følgende: 
 

 I 2018 har byrådet afsat 500.000 kr. ekstra til § 18 puljen, hvorfor er der ikke afsat ekstra 

midler til § 79 i 2018?  

 Hvorfor bruger byrådet de frivilliges penge (§ 18 midler) til at holde en fest for de frivillige, 

hvor kun et begrænset antal frivillige pr. forening kan deltage?   

 Kan byrådet hylde de frivilliges indsats på en anden måde end ved at bruge § 18 midler til 

at afholde en frivillighedsfest på?  

 Hvem bør de frivillige arbejde for – frivillige foreninger eller kommunale institutioner?  

 Skal kommunen konkurrere med de frivillige foreninger om at få frivillige?  

 Hvordan vil byrådet udmønte regeringens nye Civilsamfundsstrategi i Esbjerg Kommune?   

 Kommunerne har fået mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der 

leverer en frivillig indsats fx på kommunale plejehjem. Hvor langt er Esbjerg Kommune 

med at forsikre de kommunale frivillige? 

 Hvis byrådet ønsker, at styrke samarbejdet mellem sociale-, idræts-, kulturforeninger og 

kommunale institutioner mfl., hvorfor vil Esbjerg Kommune så ikke bruge ressourcer på, at 

afholde et samarbejdsarrangement som Frivilligbørsen oftere end hver tredje år?  

 

 
4. Revidering af Frivillighuset Vindrosen strategi  

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 11. september, at påbegynde udarbejdelsen af en ny 

strategi for Frivillighuset Vindrosen med afsæt i modellen ”forandringsteorien for frivilligcentrene”, 

som anbefales i den evalueringsrapport af Frivilligcentrene, som Rambøll udarbejdede for Børne- 

og Socialministeriet i 2016.  Nu er der imidlertid gået landspolitik i hvordan udvikling og 

implementering af en kvalitetsmodel for frivilligcentrenes arbejde skal udmøntes.  

 

D. 9. oktober offentliggjorde Børne- og socialminister Mai Mercado og innovationsminister Sophie 

Løhde regeringens nye civilsamfundsstrategi, som er en del af regeringens oplæg til 

satspuljeforhandlinger. Her står der, at regeringen vil sikre et kvalitetsløft af frivilligcentrenes 

arbejde, så de kan fungere som stærke lokale fyrtårne til at understøtte det frivillige sociale 

arbejde. Derfor vil regeringen afsætte midler til bl.a.:  

 At udvikle og implementere en kvalitetsmodel for frivilligcentrenes arbejde samt evaluering 

af implementeringen. 

 At sikre et stabilt støtteniveau af frivilligcentrene, så de kan fastholde deres nuværende 

aktivitetsniveau og understøttelse af den lokale frivillige sociale indsats. 

Eftersom Frivilligcentrenes fremtidige rolle er blevet en del af satspuljeforhandlingerne, kan det 

være en idé, at bestyrelsen venter med at udarbejde en helt ny strategi, til udfaldet af 

satspuljeforhandlingerne foreligger. 

 

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


 

 

Socialstyrelsen offentliggjorde d. 24. august 2017 tre af de nye FRIG-tilskudskriterier for 2018. 

Kriterie 2 omhandler 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. 

Socialstyrelsen forventer, at selve vejledningen for ansøgning af FRIG-midler er færdig i februar 

2018. Når Frivillighuset Vindrosen skal ansøge om FRIG midler i 2018, skal vi sende en strategi for 

Frivillighuset Vindrosen, som minimum er gældende for 2018. For at bestyrelsen ikke bruger 

unødvendig tid på at udarbejde en helt ny strategi for 2018-2021, kan det være en idé, at 

forlænge Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017 til også at omfatte 2018.  

 

I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017 er der opsat 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.  

For at sikre, at Vindrosen opfylder FRIG-tilskudskriterie 2, kan det være en idé, at bestyrelsen sikre 

sig, at strategien indbefatter de 4 strategimål, der er oplistet ovenfor.   
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Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens nuværende strategi 2015-2017 forlænges et år, således at den 

også er gældende for 2018. 

 Bestyrelsen udarbejder i løbet af 2018 en ny strategi for 2019-2021. 

 

 

 

5.  Drøftelse af Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 

Med udgangspunkt i Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018 er der behov for, at bestyrelsen 

drøfter, hvilke af Frivillighuset Vindrosens 6 kerneopgaver (Foreningsservice, synliggørelse, 

frivilligformidling, konsulentbistand, samarbejde og netværksdannelse samt videnscenter) og 

dertilhørende strategiske mål, der skal prioriteres i 2018.  

Til udarbejdelse af handleplan 2018 er der behov for, at bestyrelsen drøfter og kommer med 

forslag til, hvordan Frivillighuset Vindrosen kan nå de strategiske mål for 2018. Hvilke konkrete 

tiltag kan der iværksættes for at nå målene?  

 

Beslutning 

I 2018 vil Frivillighuset Vindrosen prioritere sin indsats på følgende 2 kerneopgaver og 
dertilhørende strategiske mål: 

1) ”Synliggørelse – vi viser borgerne vejen til foreningerne” 

Det er målet at gøre det lettere for borgerne at finde hjælp og støtte i den frivillige 

verden 

 

 



 

 

2) ”Frivilligformidling – vi viser vejen for dem, der vil være frivillige” 

Det er målet at gøre det lettere for flere borgere at engagere sig i det lokale 

foreningsliv. 

Bestyrelsen har følgende forslag til konkrete tiltag, der kan iværksættes i 2018 indenfor de to 
kerneopgaver: 

1) Synliggørelse: 

o Målrette synliggørelsen af foreningernes specifikke indsatser/tilbud overfor borger, 

der kunne have gavn af disse. F.eks. synliggørelse af foreningernes bisiddertilbud 

overfor de borgere, der kunne have brug for en bisidder.  

o Nedsættelse af arbejdsgruppe, der undersøge behovet for synliggørelse af 

bisiddertilbud. Fra bestyrelsen deltager Bente, Erling og Casper. Fra sekretariatet 

deltager Janus og Britt.  

o Evaluering af PR-indsats i foråret 2018. PR-gruppen kommer med input til en 

evaluering af PR indsats herunder VindrosenNyt  

2) Frivilligformidling:  

o At danne et korps af frivilligambassadører på uddannelsesinstitutioner  

o At øge foreningernes og borgernes brug af frivilligjob.dk   

Daglig leder og formand udarbejder et forslag til Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018. 
Bestyrelsen drøfter og godkender forslag til handleplan 2018 på mødet d. 28/11.  
 

 

 

6.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 28. november 

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

 Budgetopfølgning 2017. 
 Godkendelse af forslag til handleplan 2018. 
 Godkendelse af forslag til budget 2018.  
 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 1. marts 2018. 
 Drøftelse af hvem der genopstiller til bestyrelsen på repræsentantskabsmødet. 

 
Beslutning:  

Bestyrelsen har følgende særlig punkt, som skal på til næste bestyrelsesmøde: 
 Drøftelse af Hyggeklubbens virke efter Café Vindrosen stoppede 1. marts. 

 Orientering fra PR-Udvalget v/Claus 

 

 

7. Evt.  


