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Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen 

d. 11. maj 2016 kl. 17.00-19.00 
 

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

Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), 

Marie Jørgensen (Væresteder & Socialt Udsatte/Esbjerg Krise og Aktivitetscenter), Bente Jørgensen 
(Handicap/PTU), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Claus Brinch-Danielsen (Øvrige Sociale 

Foreninger/Træfpunkt Sædding), Birthe Husted Nielsen (Integration & Etniske Minoriteter/Mentornetværket 
Esbjerg/Varde), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud:  
Jane Christiansen (Børn & Unge/Ungdommens Røde Kors), Lene Holm (1. suppleant/Broen Esbjerg), 

Flemming Maienborg Kristiansen (2. suppleant/Børns Voksenvenner Esbjerg), 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2016 og budgetopfølgning 

Revideret_FVB_160511_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosens 1. Kvartalsregnskab 2016 med 

budget 

 

3. Evaluering af Åbent Hus i Esbjerg 

FVB_160511_Bilag_3_Evaluering af Åbent Hus i Esbjerg (Uddelt på mødet) 

 

4. Forberedelse af Dialogmøde 

FVB_160511_Bilag_4_Invitation til dialogmøde d. 9. juni 

5. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen 

Revideret_FVB_160511_Bilag_5_ Bestyrelsesmødeplan 2016  

 

6. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2016 

FVB_160511_Bilag_6_Frivillighuset Vindrosens Aktivitetskalender for 2016 

 

7. Orientering fra sekretariatet 

a) Esbjerg 

b) Bramming 

c) Ribe 

 

8. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 22. august 

 

10.  Evt.   
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1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt med følgende ændring af rækkefølgende. Pkt. 3 flyttes til 

efter pkt. 7. 

 

 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab og budgetopfølgning  

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2016 og opfølgning på budget 

2016 ved daglig leder. 

 

Frivillighuset Vindrosen har d. 27. april modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om støtte på 

350.000 kr. til drift i 2016 (FRIG-Puljen).  

 

Vi afventer fortsat svar fra Socialministeriet om PUF-ansøgningen på 252.000 kr., hvoraf 

210.000 kr. er til udgifter i 2016 og 42.000 kr. i 2017.   

 

Pr. 1. maj har Frivillighuset Vindrosen fået 3 ekstra lokaler i Ribe, som skal indrettes til 

mødelokaler. Esbjerg Kommune betaler driftsudgifter til husleje, el, varme og rengøring. 

Men Frivillighuset Vindrosen skal selv dække omkostninger for indretningen af de nye 

lokaler. I budget 2016 pr. 10. marts var der ikke afsat midler til indretning af nye lokaler i 

Ribe. Sekretariatet har skaffet gratis borde og stole til lokalerne. Udgifter til mindre 

vægreparationer, gardiner, whiteboard mv. mangler der pt. dækning til.   

 

FVB_160511_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosens 1. Kvartalsregnskab 2016 med budget 2016 

 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens 1. Kvartalsregnskab 2016 godkendt. 

 Frivillighuset Vindrosens budget 2016 tilpasset ifht. de nye lokaleudgifter i Ribe og 

godkendt. Der føres 10.000 kr. fra synliggørelse og 15.000 kr. fra aktiviteter til 

kontoen nyanskaffelse, hvoraf 15.000 afsættes til udgifter i Ribe.  

 
  

3. Evaluering af Åbent Hus i Esbjerg 

Frivillighuset Vindrosen og Daghøjskolen Sydvestjylland afholdt for første gang i 

fællesskab Åbent Hus i Esbjerg lørdag d. 9. april kl. 10-13.  

 

Til Åbent Hus deltog 22 foreninger med informationsstande i hele huset. Der var en god 

stemning i huset, med de ca. 110 besøgende der kom forbi og snakkede med 

foreningerne. Mange deltog i foreningsquizzen, som var blevet sponsoreret med mange 

flotte gave fra lokale firmaer. 
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Vores praktikant Lisette har sendt et evalueringsskema til de foreninger, der deltog på 

dagen. Resultatet af evalueringen blev præsenteret på bestyrelsesmødet. Jf. bilag:  

FVB_160511_Bilag_3_Evaluering af Åbent Hus i Esbjerg.  

 

14 foreninger ud af 22 svarede på evalueringsskemaet. Generelt har de deltagende 

foreningerne været meget tilfredse med arrangementet. På enkelte punkter har 1-2 

foreninger ikke været tilfredse med informationen eller antallet besøgende ved deres 

stand. Flere foreninger er kommet med kommentarer til arrangementet, som medtages til 

fremtidige arrangementer. Alle foreninger vil gerne deltage i et lignende arrangement 

næste år.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen tog evalueringen og orientering fra daglig leder til efterretning. 

 Bestyrelsen beslutter, om der skal afholdes Åbent Hus i 2017 på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

4. Forberedelse af Dialogmøde d. 9. juni  

Esbjerg Kommune har inviteret de frivillige sociale foreninger til Dialogmøde torsdag den 

9. juni 2016 kl. 15.00-17.00 på Esbjerg Rådhus. Her får Frivillighuset Vindrosen og vores 

medlemsforeninger mulighed for at give input til, hvordan kommunens visioner på 

frivilligområdet virkeliggøres og der er mulighed for, at komme i dialog med de 3 

udvalgsformænd for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Børn & Familieudvalget og 

Sundhed & Omsorgsudvalget jf. bilag:  

FVB_160511_Bilag_4_Invitation til dialogmøde d. 9. juni. 

 

Beslutning 

Bestyrelsen drøftede, hvordan Frivillighuset Vindrosen kan bidrage med input til mødet. 
Bestyrelsen finder det vigtigt, at der på dialogmødet bl.a. spørges ind til: 

 Hvordan kan foreningerne bruge kommunes to medborgerrådgivere? 

 Hvem kan foreningerne kontakte i hver enkelt forvaltning – og hvilke kompetencer 

har de enkelte medarbejdere?  

 Hvordan vil kommunen styrke den tværgående koordinering inden for 

frivilligområdet? 

  

5. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år  

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse mødes minimum 6 gange om året til bestyrelsesmøde 

og deltager i et par sociale arrangementer 2 gange årligt med frivillige, 

husgruppemedlemmer og ansatte. I bestyrelsesmødeplanen er der fastlagt en række 

dagsordenpunkter i forhold til årets aktivitetscyklus.  

 

Mødetidspunkt fastsættes på bestyrelsesmødet jf. bilag:  

FVB_160511_Bilag_5_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2015-16 
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Beslutning 

 Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne godkendt 

 Der fastlægges et ekstra bestyrelsesseminarmøde i september, hvor fremtidige 

indsatsområder og prioriteringer drøftes ifht. de økonomiske og personalemæssige 

ressourcer. Datoen bliver enten d. 14. eller 15. september kl. 17-20.  

 Daglig leder og formandskabet forbereder bestyrelsesseminaret og daglig leder 

orienterer bestyrelsen om fordelingen af sekretariatets og de frivilliges nuværende 

arbejdsopgaver i forhold Frivillighuset Vindrosens indsatsområder og mål. 

 

 

6. Orientering om aktiviteter for medlemmer 2016 

Frivillighuset Vindrosen afholder løbende kurser, møder og arrangementer for 
medlemsforeningerne. Invitationer til kurser og møder udsendes direkte til foreningens 
repræsentant og kan senest en måned før hentes på http://vindrosen-
huset.dk/foreninger/kurser.  
 

Sæt allerede nu kryds i kalender til følgende aktiviteter:   
 
Café Vindrosen  
Hver tirsdag kl. 15-17 i Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg (Lukket i juli) 
 
Dialog og debatmøder 
Frivilligrådet afholder debatmøde om integration: Torsdag d. 2. juni kl. 17-21, Frivillighuset 
Vindrosen, Esbjerg  
Esbjerg Kommune afholder dialogmøde om frivilligpolitik: Torsdag d. 9. juni kl. 15-17, 
Esbjerg Rådhus  
 
Kurser/temamøder:  
Facebook: Torsdag d. 12. maj kl. 19-20.30, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 
§ 18 vejledningsmøde: Torsdag d. 25. august kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 
Fyraftensmøde om ny kontanthjælpsreform: uge 40 (tidspunkt følger)  
 
Netværksmøder: 
Frivillig IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 5. september (ikke fastlagt)  
Fællesmøde i Bramming: Onsdag d. 12. okt. kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, Bramming. 
Fællesmøde i Ribe: Torsdag d. 3. november kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, Ribe 
 
Synliggørelsesarrangementer:  
Foredrag i Bramming: Torsdag d. 19. maj kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, Bramming  
Kulturnat i Bramming: Torsdag d. 1. sept. kl. 19-22, Frivillighuset Vindrosen, Bramming 
Foreningernes Dag: Lørdag d. 3. september kl. 10-15, Esbjerg City 
Sundhedsmesse: Lørdag d. 1. oktober kl. 10-13, Sædding Centret 
 
FVB_160511_Bilag_6_Frivillighuset Vindrosens Aktivitetskalender for 2016 

 

Beslutning  

 Orientering taget til efterretning. 

http://vindrosen-huset.dk/foreninger/kurser
http://vindrosen-huset.dk/foreninger/kurser
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7. Orientering fra sekretariatet 

På bestyrelsesmødet giver daglig leder, bestyrelsen en mundtlig orientering om sidste nyt 

fra sekretariatet.  

 

Esbjerg 

Den nye udgave af ”Hvem Hjælper Hvem – Den sociale vejviser i Esbjerg Kommune 2016” 

nåede lige, at blive færdigtrykt til Åbent Hus i Esbjerg d. 9. april. Efterfølgende er den 

sociale vejviser blevet uddelt til relevante samarbejdspartnere og offentlige steder samt 

opdateret på hjemmesiden.  

 

Esbjerg Kommune er i gang, med mindre udvendige vedligeholdelsesopgaver af 

murværket på Østbo i Esbjerg. Vi afventer fortsat på, at kommunen laver et nyt 

handicapvenlig dørtrin i stueetagen. Der er observeret fugt i kælderen, hvilket er meddelt 

kommunen. Daglig leder følger op på sagen.    

 

Bramming 

Husgruppen har afholdt møde d. 16. marts og 4. maj, hvor et offentligt 

foredragsarrangement er blevet planlagt med henblik på, at synliggøre afdelingen i 

Bramming. Foredraget handler om det, at blive ramt af alvorlig sygdom og rejse sig igen. 

Arrangementet foregår torsdag den 19. maj kl. 19-21 i Frivillighuset Vindrosen Bramming. 

 

Ribe 

Socialudvalget godkendte d. 15. marts, at udvide Frivillighuset Vindrosen i 

Ribe med 3 ekstra lokaler, der ligger ved siden af vores nuværende lokaler i 

Sundhedshuset. Siden er lokalerne blevet tømt, malet og indrettet på ny. Medio maj er 

lokalerne klar til anvendelse, dog mangler der fortsat, at komme nye gardiner, 

whiteboardtavle mv. op. 

 

Det mindste lokale anvendes til et aktivitetsrum, som Dansk Flygtningehjælps 

Frivilliggruppe indretter med foldboldspil mv. Alle kan booke lokalet.  

Det næststørste lokale indrettes til mødelokale med plads til 12 personer.  

Det største lokale, indrettes til mødelokale med plads til 24-40 personer.  

 

Beslutning:                                                                                                                                               

Orientering taget til efterretning.  

 
 
 

8. Orientering fra bestyrelsen 

Mundtlig orientering om vigtig nyt fra bestyrelsesmedlemmer.  

 

Birthe: Mentornetværket mangler mentorer og Vindrosens personale opfordres til at give 

sparring efter behov. 
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Ella: Røde Kors Esbjerg Har deltaget i orienteringsmøde omkring kommunens indsats ihft. 

flygtninge med Lars Olsen fra jobcenter. Det påtænkes at holde et bredere møde i august, 

hvor foreninger og kommunale medarbejdere, der arbejder med integration, inviteres med 

henblik på gensidig orientering, vidensdeling og koordinering. Britt går på vegne af 

Vindrosen ind i arbejdet med at planlægge mødet.   

Røde Kors samarbejde med misbrugscenter om opgangsvenner forløber positivt.  

 
Gitte: Deltog i Social Impact konference i maj på UC-SYD, interessant men desværre 
deltog der kun 2 frivillige ud af 350 deltagere.  
 
Marie: Positiv udvikling i Krisecenteret.  
 
Erling: I forhold til tidligere orientering om Sydtrafiks ændringer af busdriften indebærer 
dette endvidere, at der fremover ikke udgives trykte køreplaner. 
 

Beslutning                                                                                                                                              

Orientering taget til efterretning. 

 
 
9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 22. august 

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

 Godkendelse af 2. Kvartals regnskab og budgetopfølgning 

 Status for mål og halvårsresultater 2016 

 Opfølgning handleplan 2016 

 Indsatsområder for næste år 

 

Beslutning:                                                                                                                                               

På næste bestyrelsesmøde d. 22. august fremlægger daglig leder et oplæg vedr. 

bestyrelsesseminar i september. Oplæg og bestyrelsesseminar aftales med 

formandsskabet jf. punkt. 5. 

 

10. Evt.                                                                                                                                               

Ingen kommentarer. 


