
 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 1, 6700 Esbjerg 

d. 28. november 2017 kl. 17.00-19.00 

 

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

Kristiansen (Børn & Unge/Børns Voksenvenner Esbjerg), Claus Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale 

Foreninger/Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen (Handicap/Ulykke Patientforeningen), Cliff Hulsten 
(Væresteder og Socialt Udsatte, Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske minoriteter/Mentornetværket 
Esbjerg/Varde), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Casper Rasmussen (2. suppleant/Ventilen),  Britt 
Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Næstformand Steen Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), 

Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Lene Holm (1. suppleant/Broen Esbjerg), 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde: 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Orientering fra PR-udvalg v/Cliff 

 
3. Godkendelse af forslag til Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 

FVB_171128_Bilag_3_Forslag til Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 
 

4. Budgetopfølgning 2017 og godkendelse af forslag til budget 2018. 
FVB_171128_Bilag_4a_Regnskab pr 15.11.17 og budget 2017 
FVB_171128_Bilag_4b_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2018 

 

5. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 1. marts 2018. 
 

6. Drøftelse af Hyggeklubbens virke efter Café Vindrosen stoppede 1. marts. 
 

7. Indstilling af to repræsentanter til Forum for Integration og beskæftigelse i 
Esbjerg Kommune. 
FVB_171128_Bilag_7_Medlemsindstillinger til Forum for Integration og 
beskæftigelse  
  

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer 2017/2018 
 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018 
 

10.  Evt.   
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning                                                                                                                                                  

 Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Orientering fra PR-udvalg v/Cliff 

På bestyrelsesmødet d. 17. oktober besluttede bestyrelsen at synliggørelse skal være et af 

de to indsatsområder, som Frivillighuset Vindrosen skal have særlig fokus på i 2018. 

Bestyrelsen fremkom med nogle ønsker til PR indsatser, som PR-udvalget har drøftet 

nærmere på et møde d. 6. november. PR-udvalget orienterer bestyrelsen nærmere på 

mødet. 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Orientering taget til efterretning. 

 

3. Godkendelse af forslag til Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018 

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale 

indsats i Esbjerg Kommune. Dette gøres gennem 6 indsatsområder: 1) Foreningsservice,  

2) Synliggørelse, 3) Frivilligformidling, 4) Konsulentbistand til foreninger og nye sociale 

initiativer, 5) Samarbejde og netværksdannelse, 6) Videnscenter for den frivillige sociale 

indsats i Esbjerg Kommune. 

 

På bestyrelsesmødet d. 17. oktober besluttede bestyrelsen, at Frivillighuset Vindrosen i 2018 

skal prioritere følgende 2 indsatsområder 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 vedtog d. 17/10 at daglig leder og formand skulle udarbejde et forslag til 

Frivillighuset Vindrosens handleplan 2018, som bestyrelsen kunne drøfte og godkende på 

mødet d. 28/11.  Daglig leder og formand har på baggrund af input fra PR-udvalg og 

personalet udarbejdet et forslag til handleplan for indsatsområderne ”Synliggørelse” og 

”Frivilligformidling”. Daglig leder gennemgår forslaget til handleplan på bestyrelsesmødet.  

FVB_171128_Bilag_3_Forslag til Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Forslag til handleplan 2018 godkendt.  

 Mål i Handleplan 2018 tilpasses på bestyrelsesmødet i februar, når resultaterne for 

2017 foreligger.  

 Medio 2018 følger bestyrelsen op på handleplan 2018.  
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4. Budgetopfølgning 2017 og godkendelse af forslag til budget 2018 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens regnskab pr. 15. november 2017 og opfølgning 

på budget 2017 ved daglig leder. Gennemgang af forslag til budget 2018 ved daglig leder.  

 

FVB_171128_Bilag_4a_Realiseret regnskab pr. 15.11.17 og budget 2017 

FVB_171128_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen forslag til budget 2018 
 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Orientering om budget 2017 taget til efterretning. 

 Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2018 godkendt.  

 Budget 2018 tilpasse på bestyrelsesmødet i februar, når resultaterne for 2017 

foreligger.  

 

5.  Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 1. marts 2017 

Frivillighuset Vindrosen afholder repræsentantskabsmøde torsdag d. 1. marts kl. 17-20 i 

Frivillighuset Vindrosen, Caféen i stuen, Exnersgade 4, Esbjerg.  

  

Ifølge vedtægterne skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 

6 ugers varsel ved mail/brev indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og 

fastsætter dagsorden for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have 

dagsorden senest d. 18. januar 2017.   

 

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. Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen  

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

9.  Valg af godkendt revisor 

10. Evt. 

 
På repræsentantskabsmødet i 2018 er der valg i følgende grupper:  

a) Humanitære: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Ella Hedegaard Andersen, 

Røde Kors Esbjerg. 

b) Integration & Etniske Minoriteter: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Birthe 

Husted Nielsen, Mentornetværket Esbjerg/Varde. 

c) Sygdom & Sundhedsfremme: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Gitte 

Morberg Jensen, Osteoporoseforeningen. 

a) Væresteder & Socialt Udsatte: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Cliff 

Hulsten, X-House. 
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d) Øvrige Sociale Foreninger: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Claus Brinch- 

Danielsen, Træfpunkt Sædding. 

Vores to suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år, derfor er Lene Holm Poulsen, Broen 

Esbjerg og Casper Rasmussen, Ventilen på valg.    

 
Beslutning  

 Dagsorden til repræsentantskabsmødet godkendt. 

 Følgende bestyrelsesmedlemmer er villig til genvalg: Ella Hedegaard, Gitte Morberg 

Jensen, Cliff Hulsten, Claus Brinch-Danielsen og Casper Rasmussen.   

 Birthe Husted Nielsen genopstiller ikke. 

 Repræsentantskabsmødet rundes af med en middag og et oplæg.  

 
 

6.  Drøftelse af Hyggeklubbens virke efter Café Vindrosen stoppede d.1/3 2017 

På bestyrelsesmødet d. 17. oktober spurgte Bente Jørgensen under punktet evt. ind til 

Hyggeklubbens virke efter Café Vindrosen stoppede d. 1. marts 2017. Bestyrelsen 

besluttede at drøfte spørgsmålet nærmere på et særskilt dagsordenpunkt til mødet d. 28. 

november.   

 

Frivillighuset Vindrosen har i perioden fra d. 1/9 2015 til d. 1/3 2017 gennemført et 

projekt, som bl.a. omfattede Café Vindrosen, der havde åbent hver tirsdag eftermiddag. 

Da projektet udløb d. 1/3 2017 dannede nogle af brugerne af Café Vindrosen 

netværksgruppen ”Hyggeklubben” og de har siden fortsat med at mødes i Frivillighuset 

Vindrosens lokaler i Esbjerg.  

 

På mødet vil daglig leder redegør for deltagerantallet i Cafe Vindrosen i 2016 frem til d. 

1/3 2017.   

 

Beslutning  

 Hyggeklubben kan forsætte som medlem af Vindrosen på lige vilkår som øvrige 

medlemmer.   

 

 

7.  Indstilling af repræsentanter til Forum for Integration og beskæftigelse 

Esbjerg Kommune har bedt Frivillighuset Vindrosen om, at udpege to repræsentanter fra 

de sociale frivillige foreninger i Esbjerg Kommune til at sidde i Forum for Integration og 

Beskæftigelse.  

Byrådet i Esbjerg Kommune har besluttet, at oprette et Forum for Integration og 
Beskæftigelse, med det overordnede formål at sikre en effektiv og sammenhængende 
indsats der kan understøtte, at flygtninge, indvandrere og familiesammenførte i Esbjerg 
Kommune kan blive en aktiv del af arbejdsmarkedet. 
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Dette forum skal udover formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget og én politisk 

repræsentant fra Byrådet, bestå af en række lokale aktører som vurderes væsentlige at 

inddrage i denne sammenhæng. Forum for Integration og Beskæftigelse mødes hvert 

kvartal, foruden et årligt temamøde. Funktionsperioden følger byrådets valgperiode med 

start den 1. januar 2018.  

Frivillighuset Vindrosens vil gerne indstille to af vores medlemsforeninger, der arbejder 

med integration og som er interesseret i, at sidde i det nye Forum for Integration og 

Beskæftigelse. Følgende 7 medlemsforeninger er pr. mail d. 11/11 blevet spurgt, om de er 

interesseret i at repræsentere Frivillighuset Vindrosen i Forum for Integration og 

Beskæftigelse:  Frivillignet Ribe, Frivillignet Bramming, Frivillignet Esbjerg, 

Mentornetværket Esbjerg, Røde Kors Esbjerg, International Mandeklub og Kvinder møder 

Kvinder. Medlemmerne har fået svarfrist til d. 24. november. Ansøger fra medlemmer 

videresendes som bilag til bestyrelsen d. 25. november.  

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse vil på sit møde d. 28. november beslutte, hvilke to af 

de interesserede medlemsforeninger, Vindrosen vil udpege som repræsentanter til at sidde 

i Forum for Integration og Beskæftigelse.  

Beslutning  

 Vindrosen har modtaget ansøgninger fra følgende 3 foreninger: Dansk 

Flygtningehjælp Ribe, Dansk Røde Kors Esbjerg, International Mandeklub og 

Kvindeklub.  

 Bestyrelsen udpeger Dansk Flygtningehjælp Ribe og International 

Mandeklub\Kvindeklub som repræsentanter for Frivillighuset Vindrosen i Forum for 

Integration og Beskæftigelse. 

 

 
8.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen for 

nedenstående aktiviteter i 2018.  

 
Kurser/temamøder:  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Onsdag d. 10. januar kl. 19-

21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 Facebook workshop for begynder (dato ikke fastlagt) 

 Facebook inspirationskursus for øvede (dato ikke fastlagt) 

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Torsdag d. 15. marts kl. 17-

21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Torsdag d. 16. august kl. 

19-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  
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 § 18 vejledningsmøde: Torsdag d. 23. august kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg. 

 § 79 Vejledningsmøde: Torsdag d. 6. september kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg 

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Mandag d. 5. november kl. 

17-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

Netværksmøder: 

 Info- og debatmøde om samarbejde mellem foreninger og Sundhed & Omsorg: 

Mandag d. 15. januar kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg.  

 Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 1. marts kl. 17-20, Frivillighuset Vindrosen 

Esbjerg.  

 Frivillige IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 5. marts kl.17-20, Hovedbiblioteket  

 Samarbejdsmøde for foreninger, der vil samarbejde om fælles 

arrangementer/aktivitet i 2019 og ansøge § 18 midler hertil: Torsdag d. 3. maj kl. 

19-21; Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. 

Synliggørelsesarrangementer:  
 Åbent Hus i Esbjerg: Lørdag d. 14. april kl.13-16, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 

 Åbent Hus ved Kulturnat i Bramming: Torsdag d. 7. juni kl. 19-22, Frivillighuset 

Vindrosen, Bramming. 

 Foreningernes Dag: Lørdag d. 1. september kl. 10-15, Arr. Esbjerg City Forening 

 Frivillighedsevents i uge 39 som optakt til Frivillig Fredag d. 28. september  

 Sundhedsmesse: Lørdag d. 6. oktober kl. 10-13, Arr. Sædding Centret og Vindrosen 

 Åbent Hus i Ribe: ? oktober – 10 års jubilæum – Frivillighuset Vindrosen, Ribe. 

(dato fastlægges sammen med foreningerne, der bruger huset i Ribe) 

Planlægningsmøder om Åbent Hus arrangementer 2018:  
 Åbent Hus i Esbjerg: Torsdag d. 25. januar kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. 

 Åbent Hus i Ribe: Mandag d. 5. februar kl. 12-14, Frivillighuset Vindrosen Ribe 

 Åbent Hus i Bramming: Tirsdag d. 6. februar kl. 13-15, Frivillighuset Vindrosen Bramming  

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

 Bestyrelsesmøder: den 8/2, 20/2 kl. 17-19. (Flere datoer fastlægges efter 

repræsentantskabsmødet d. 1/3.  

 Husgruppemøder i Bramming: 6/2, 15/5, 7/8, 2/10 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  
 
Forslag til kurser og medlemsaktiviteter i 2018 modtages meget gerne pr. mail til 
vindrosen@vindrosen-huset.dk. 
 

Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning. 

 

http://www.vindrosen-huset.dk/
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9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 8. februar 2018 

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

dagsorden til næste møde:  

 Godkendelse af årsresultater 2017 

 Godkendelse af årsregnskab 2017 

 Godkendelse af budget 2018 

 Godkendelse af årsretning 

 
Beslutning:  

 På til næste bestyrelsesmøde sættes handleplan 2018 på dagsorden jf. pkt. 3) 

 
 
10.  Evt.:  

 Claus orienterede om hans deltagelse i en tema workshop “Fra arbejdsliv til passion 

eller passivitet”, som Sundhed og Omsorg havde afholdt d. 28/11  

 Claus orienterede om et Interreg-projekt om frivillighed og sundhed med deltagelse 

fra 7 lande, som UC-Syd bl.a. står bag. Træfpunkt Sædding deltager i projektet og 

Claus har opfordret projektstyregruppen om at bl.a. Ældresagen og Frivillighuset 

Vindrosen inviteres med. 

 Claus tilbød Bente at drøfte samarbejdsmuligheder vedr. Hyggeklubben.    


