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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 1, 6700 Esbjerg 

d. 23. maj 2017 kl. 17.00-19.00 

 
Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), 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), 
Casper Rasmussen (2. suppleant/Ventilen), Janus Valsted (PR- og Foreningskonsulent), Britt Schak Hansen 
(Daglig leder/referent) 

 
Afbud:  

Næstformand Steen Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), Bente Jørgensen 

(Handicap/Ulykke Patientforeningen), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Lene Holm (1. 
suppleant/Broen Esbjerg), 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2017 og budgetopfølgning 

FVB_170523_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 1. kvt.regnskab og budget 2017 

 

3. Forberedelse af Dialogmøde med politikere d. 6. juni 

FVB_170523_Bilag_3_Invitation til dialogmøde  

 

4. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017 og handleplan 2017 

FVB_170523_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2017 

FVB_170523_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen resultat 2014-2016 og mål 2017  

 

5. Orientering fra PR-udvalg 

FVB_170523_Bilag_5_Tal og målinger fra Vindrosen FB og web 

 

6. Drøftelse af relationen mellem bestyrelsen og repræsentantskabet  

 

7. Orientering om aktiviteter for medlemmer 

 

8. Evt.   

 



 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt 

 

 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2017 og budgetopfølgning 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2017 og opfølgning på budget 

2017 ved daglig leder. 

 
FVB_170523_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 1. kvt.regnskab og budget 2017 
 

Beslutning                                                                                                                                                   

 1. Kvartalsregnskab godkendt  

 

 

3. Forberedelse af dialogmøde  

Esbjerg Kommune har inviteret de frivillige sociale foreninger til Dialogmøde tirsdag d. 6. 

juni kl. 15-17 på Esbjerg Rådhus. Foreningerne opfordres til at komme og give input til, 

hvordan vi sammen i fremtiden kan understøtte udsatte borgere på nye måder. Til 

dialogmødet deltager udvalgsformændene: Henrik Vallø (Social & 

Arbejdsmarkedsudvalget), Diana Mose Olsen (Børn & Familieudvalget), Henrik Ravn 

(Sundhed & Omsorgsudvalget).  

FVB_170523_Bilag_3_Invitation til Dialogmøde den 6. juni 2017 

 

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede, hvilke input Frivillighuset Vindrosen ville bidrage med til 
dialogmødet.  

 

 

4. Opfølgning på Vindrosens Strategi 2015-2017 og Handleplan 2017   

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. 

FVB_170523_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens strategi 2015-2017. 

 

I efteråret 2016 gennemførte en gruppe studerende fra SDU en undersøgelse af 

Vindrosens medlemmers oplevelser og meninger om Frivillighuset Vindrosens styrker og 

udviklingspotentialer. De studerende præsenterede resultaterne af undersøgelsen for 

bestyrelsen d. 9. februar 2017. Undersøgelsen viste en generel stor tilfredshed med den 



 

 

medlemsservice Vindrosen yder. Der var dog særligt et område, som medlemmerne 

ønskede, at Vindrosen skulle øge sin indsats indenfor, det er synliggørelse overfor egne 

medlemmer, borgere og kommunen.  

 

Bestyrelsen var enige med medlemmerne om behovet for en øget synliggørelse, og at 

denne indsats skulle styrkes i 2017. Eftersom Vindrosens foreningskonsulent Andy 

Pedersen samtidig havde opsagt sin stilling pr. 28. februar, åbnede der sig, ved 

ansættelsen af en ny medarbejder, mulighed for, at styrke de faglige 

kommunikationskompetencer blandt Vindrosens personale. Janus Valsted, der er uddannet 

journalist, startede d. 1. april i en ny stilling som PR- og foreningskonsulent.  

 

Pt. foreligger der ikke konkret handleplan for Frivillighuset Vindrosen 2017 omkring 

synliggørelsesindsatsen, men PR-udvalget drøftede konkrete tiltag, som er igangsat jf. 

dagsorden punkt. 5.  

 
På mødet fremlagde daglig leder et forslag til konkret mål for Frivillighuset Vindrosens 

arbejde i 2017. Målene er relateret til Frivillighuset Vindrosens kerneområder jf. bilag 4b: 

 

FVB_170523_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen resultat 2014-2016 og mål 2017  

 
 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 Forslag til Frivillighuset Vindrosens mål 2017 godkendt.   

 

 

5. Orientering fra PR-udvalg 

På bestyrelsesmødet d. 21. marts besluttede bestyrelsen at opretholde et PR-udvalg med 

henblik på at øge fokus på synliggørelse. PR-udvalget består af Claus Brinch-Danielsen, 

Cliff Hulsten og Lene Holm Poulsen fra bestyrelsen samt daglig leder og den nye PR-og 

foreningskonsulent. PR-udvalget holdt sit første møde d. 18. april, hvor Janus 

præsenterede et idéoplæg til en øget synliggørelse af Vindrosen, dens medlemmer og 

frivillighed. På bestyrelsesmødet orienterede Claus om PR-udvalgets drøftelser og 

beslutninger.  Cliff orienterede om status for facebook og hjemmeside statisk og forslag til 

konkrete mål for facebook og hjemmeside Jf. bilag 5:  

 

FVB_170523_Bilag_5_Tal og målinger fra Vindrosen FB og web  

 

Beslutning 

 Orientering fra PR-udvalg taget til efterretning. 

 Forslag til konkrete mål for Vindrosens Facebook og Hjemmeside i 2017 godkendt.  

 

 



 

 

6.  Drøftelse af relationen mellem bestyrelsen og repræsentantskabet 

Bestyrelsen har på sit møde d. 21. marts besluttet, at tage en nærmere drøftelse af om 

relationen mellem bestyrelsesmedlemmerne og repræsentantskabet bør styrkes.    

 

I 2015 afholdt nogle af bestyrelsesmedlemmerne et møde med den gruppe, som de 

repræsenterer i Frivillighuset Vindrosen. Hvorvidt denne type gruppemøder eller andre 

tiltag skal iværksættes, ønskes drøftet på dette møde.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen vil gerne tilbyde de medlemsforeninger, som de repræsenterer, en 

præsentation af Frivillighuset Vindrosen og sig selv i rollen som deres 

repræsentant. Præsentationen kan finde sted i forbindelse med at foreningens 

bestyrelsesmøde. 

 Sekretariatet sender en opdateret kontaktliste over den gruppe de repræsenterer til 

bestyrelsen. 

 Bestyrelsesmedlemmerne tager selv kontakt til foreningerne og aftaler, hvornår en 

eventuel præsentation kan finde sted. 

  

7.  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:   

 
Kurser/temamøder:  

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

Esbjerg 

 § 79 vejledningsmøde: Torsdag d. 7. september kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg (ny) 

 § 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 Kommunes  

 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. 18-21, 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 



 

 

 Foredrag v/skuespiller Brian Hansen: Onsdag d. 15. november fra 19–21. i 

Frivillighuset Vindrosen, Bramming. Arr. Husgruppen i Bramming (Ny) 

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/  
 
Temamøde om Persondataloven søges afholdt i efteråret. Vi afventer pt. den nye 
vejledning om persondataloven fra ministeriet.   
 
Sekretariatet planlægger, at afholde et PR-kursus til efteråret og undersøger muligheder 
for fælles synliggørelsesevent i det nye indkøbscenter Broen Shopping i Esbjerg til 
efteråret.  
  
Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering tages til efterretning 

 
 
8.  Evt.  

 Claus orienterede, at Træfpunkt Sædding er blevet kontaktet af UC-SYD vedr. 

samarbejde om et internationalt forskningsprojekt om frivillighed og sundhed.  

 

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

