
   

  Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg – Tlf. 75 45 70 85 
E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk -  Web: www.vindrosen-huset.dk 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i 

Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 

 

Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Næstformand Steen 
Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), Jane Christiansen (Børn & Unge/Ungdommens 
Røde Kors), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Bente Jørgensen (Handicap/PTU), Erling 
Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske Minoriteter/Mentornetværket 
Esbjerg/Varde), Flemming Maienborg Kristiansen (2. suppleant/Børns Voksenvenner Esbjerg), Britt Schak 
Hansen (Daglig leder/referent) 

 
Afbud:  
Marie Jørgensen (Væresteder & Socialt Udsatte/Esbjerg Krisecenter), Claus Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale 
Foreninger/Træfpunkt Sædding); Lene Holm (1. suppleant/Broen Esbjerg), 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Præsentation af SDU undersøgelse 

 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens resultater for 2016 

FVB_170209_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2016  

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2016 

FVB_170209_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosen årsrapport 2016 
FVB_170209_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen revisionsprotokol 2016 
FVB_170209_Bilag_4c_Hensættelser vedr. Frivillighuset Vindrosen regnskab 2016  
   

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2017 

FVB_170209_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2016 

 

6. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2016 

FVB_170209_Bilag_6_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2016 

 

7. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2017 

 

8. Orientering fra sekretariatet 

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 20. februar 

 

10. Evt.  



1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning                                                                                                                                                 

Dagsorden godkendt 

 

 

2. Præsentation af SDU undersøgelse 

I perioden d. 30/9-15/12 2016 samarbejdede Frivillighuset med en gruppe studerende på 

SDU om et aktionsforskningsprojekt. Formålet med projektet var at opnå større viden om 

medlemmernes oplevelser og meninger om Frivillighuset Vindrosens styrker og 

udviklingspotentialer. Resultaterne fra projektets undersøgelse præsenterer de studerende 

for bestyrelsen på mødet d. 9. februar.  

 

Beslutning                                                                                                                                                   

Orientering taget til efterretning 

 

 

3. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens resultater for 2016 

På mødet vil daglig leder redegøre for, hvilke resultater Frivillighuset Vindrosen har opnået 

i 2016 i forhold til de mål, som bestyrelsen har opstillet.  

 

Resultaterne afrapporteres til Socialministeriet og formidles gennem Frivillighuset 

Vindrosens Årsberetning 2016 til Repræsentantskabet, Esbjerg Kommune og 

samarbejdspartnere.    

 

FVB_170209_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens mål og resultater 2016 

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Frivillighuset Vindrosens resultater for 2016 godkendt 

 Oversigt over foreningernes bisidder offentliggøres på hjemmeside 

 Projektmidler til ”Cafe Vindrosen” ophører d. 28. februar. Projektet har ikke fået 

den forankring blandt foreningerne som påtænkt. Endvidere er det relativt få nye 

borgere, der er kommet i Caféen det seneste halve år. Café Vindrosen stopper d. 

28/2. De frivillige Caféværter og borgere, der kommer fast i Caféen, får mulighed 

for at fortsætte som en social netværksgruppe i Vindrosens lokaler på 2. sal.  

 

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2016 

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2016 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte. 

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2016 

og revisionsprotokollat til årsregnskab 2016.  

FVB_170209_Bilag_4a_Frivillighuset Vindrosen årsregnskab 2016  



FVB_170209_Bilag_4b_Frivillighuset Vindrosen revisionsprotokol 2016  
FVB_170209_Bilag_4c_Hensættelser vedr. Frivillighuset Vindrosen årsregnskab 2016 
 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2016 godkendt 
 Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2016 godkendt 

 
 
5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2016 

Frivillighuset Vindrosen vil ansøge Socialministeriet om 350.000 kr. fra pulje til 

Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG), ligeså snart ministeriet åbner op for ansøgning. 

Frivillighuset Vindrosen har årligt modtaget 350.000 kr. de seneste 6 år. FRIG-puljens 

ansøgningstidspunkt har tidligere været i december, men ministeriet har endnu ikke åbnet 

puljen for ansøgning. Ministeriet har i december meddelt, at alle Frivilligcentre kan søge 

efter de eksisterende kriterier i 2017. De nye kriterier forventes tidligst at træde i kraft fra 

2018. Frivillighuset Vindrosen opfylder de eksisterende kriterierne for at modtage tilskud 

og tilskuddet burde blive bevilliget i løbet af foråret.  

 

Esbjerg Kommune meddelte i november, at Frivillighuset Vindrosen i 2017 modtager 

1.266.600 kr. i § 18 tilskud til driften og aktiviteter i de tre Frivillighuse i Esbjerg, Ribe og 

Bramming.  

 

FVB_170209_Bilag_5a_Forslag til Frivillighuset Vindrosen budget 2017 

 

 

Beslutning 

 Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2017 godkendt 

 

 

6. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens Årsberetning 2016 

Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 

2016, som bestyrelsen skal drøfte, tilpasse og godkende på mødet. I beretningen er der 

gjort rede for, hvordan Frivillighuset Vindrosen i 2016 har arbejdet med at efterleve 

Vindrosens formål med at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i 

Esbjerg Kommune, samt hvilke resultater vi har nået i 2016. Årsberetning fremsendes til 

repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet.   

 

FVB_170209_Bilag_6_Frivillighuset Vindrosen Årsberetning 2016. 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens Årsberetning 2016 godkendt 

 

 



7.  Orientering om aktiviteter for medlemmer 

Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses 

arrangementer for medlemmer efter behov. Frivillighuset Vindrosen har ikke modtaget 

nogen efterspørgsel på bestemte kurser. 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: 
 Repræsentantskabsmøde: Torsdag d. 2. marts kl. 17-20.30, Frivillighuset 

Vindrosen, Esbjerg  

 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:  
 Infomøde om foreningsaktiviteter i Frivillighuset Vindrosen Bramming: Onsdag d. 

22. februar kl. 19-21. Arr. Husgruppen i Bramming 

 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: D. 20/2 kl. 17-19. Nye datoer fastsættes efter rep.-mødet. 

 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/ 

 
Arrangementer afholdes kun, hvis der er nok foreninger, som tilmelder sig. 
 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

 

 

 

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


8.  Orientering fra sekretariatet 

Frivillighuset Vindrosens foreningskonsulent Andy Pedersen har opsagt sin stilling pr. 28/2. 

Andy søger nye udfordringer og starter i Mandecentret Esbjerg d. 1/3. Vi ønsker Andy alt 

muligt godt fremover og ser frem til at samarbejde med ham via Mandecentret, der er 

medlem af Vindrosen.  

 

Frivillighuset Vindrosen har fået ny studerende Mette Gudmand i praktik fra d. 1. februar 

til d. 30. juni. Mette læser til Administrations Bachelor på UC-Syd og det er første gang, vi 

skal have studerende fra dette studie i praktik. Det ser vi frem til.  

 

På mødet d. 1/12 vedtog bestyrelsen, at et Ingeniørfirma skulle foretage en undersøgelse 

for skimmelsvamp i sekretariatskontoret og kælderrum i Esbjerg. Baggrunden for 

undersøgelsen er, at nogle af medarbejderne i Vindrosen har været bekymrede for 

forekomsten af skimmelsvamp. Forundersøgelsen er gennemført primo januar og den 

viser, at der ingen tegn er på skimmelvækst og heller ingen påvirkning med sporer fra 

støv i sekretariatskontoret og i kælderen. Der er pt. tegn på forhøjet fugtniveau nederst 

på væggene i kontoret og på alle vægge i kælderen. På denne baggrund vurderer 

Ingeniørfirmaet, at der ikke er en skimmelrelateret helbredsrisiko ved ophold i 

sekretariatskontoret eller kælderrummene. Dog kan særligt følsomme personer 

(astmatikere) registrere ubehag ved længere tids ophold i kælderrummene pga. de 

forhøjede fugtniveauer i væggene.  

 

Beslutning                                                                                                                                              

 Orientering taget til efterretning 

 Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af daglig leder, formand og 

næstformand 

 

 

9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 20. februar 

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

 Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

 
Beslutning:  

Bestyrelsen har ingen særlige punkter, som skal på til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

10. Evt.  

…..                    


