Referat af bestyrelsesmøde
d. 18. august 2019 kl. 15.30-17.30
Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4
Tilstede: Navn (Forening)
Formand Gitte Morberg Jensen, Flemming Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Ella
Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Karen Margrethe Nielsen
(Mentornetværk Esbjerg/Varde), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent)
Afbud: Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Bente Jørgensen (Ulykkes
Patientforeningen), Cliff Hulsten (X-House), Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming),

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2020 og budgetopfølgning
FVB_200818_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvt.regnskab og rev.budget
2020
3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2020 og Strategi 2019-2021
FVB_200818_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens mål 2020 og halvårsresultater
4. Samarbejde med Esbjerg Kommune
FVB_200818_Bilag_4_Dagsorden for samarbejdsmødet d. 20. august 2020
FVB_200818_Bilag_4b_Lokalt frivilligråd - Kom godt i gang
5. Orientering om aktiviteter for medlemmer
6. Godkendelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder
7. Evt.

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

1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2020 og budgetopfølgning
Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 2. kvartalsregnskab 2019 og opfølgning på
budget 2020 ved daglig leder jf. bilag:
FVB_200818_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 2. kvartalsregnskab 2019 og revideret
budget 2020.

Beslutning
2. Kvartalsregnskab og revideret budget godkendt

3. Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019 og Strategi
2019-2021
I Frivillighuset Vindrosens Strategi 2019-2021 er der opsat mål indenfor de seks
arbejdsområder, 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 realisere strategien har bestyrelsen udarbejdet en årlig handleplan, hvor konkrete mål,
aktiviteter, deadlines, bidragsydere og målgrupper er beskrevet.
Covid-19 situationen har påvirket Vindrosens arbejdssituation og muligheder for at
realisere mange af aktivitetsmålene i Handleplan 2020. I samråd med bestyrelsen
samarbejder daglig leder løbende med medarbejderne om at tilpasse Vindrosens
aktiviteter bedst muligt til medlemsforeninger og borgernes behov i forhold til de
rammevilkår Covid-19 giver.
På mødet gennemgår daglig leder halvårsresultaterne for 2020 jf. bilag:
FVB_200818_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosens mål 2019 og halvårsstatus

Beslutning
Frivillighuset Vindrosens halvårsresultater for handleplan 2020 taget til
efterretning
I handleplan 2020 prioriteres indsats om at give foreningerne lettere adgang til flere
større mødelokaler
I handleplan 2020 prioriteres at udbrede kendskab til digitale platforme og itredskaber til medlemsforeningerne
2

4. Drøftelse af samarbejde med Esbjerg Kommune
Drøftelse af dagsorden til møde med Borger & Arbejdsmarkedssekretariatet
Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder skal afholde møde med Borger &
Arbejdsmarkeds Sekretariatet (B&A) d. 20. august jf. bilag:
FVB_200818_Bilag_4a_Dagsorden for samarbejdsmødet den 20. august 2020
Drøftelse om Frivilligrådets opfordring til etablering af et lokalt frivilligråd
Det nationale Frivilligråd har sendt en opfordring til alle landets kommuner og
frivilligcentre om at etablere et lokalt frivilligråd. Formålet med et lokalt frivilligråd er at
forstærke den lokale dialog og arbejde for at fremme gode rammer og vilkår for de lokale
frivillige organisationer. Det er ikke lovpligtigt for kommunen at have et frivilligråd, men
kommunen kan vælge at nedsætte et frivilligråd – enten på eget initiativ eller på
opfordring fra andre.
Spørgsmålet er, om der er behov for et lokalt frivilligråd i Esbjerg Kommune, når
Frivillighuset Vindrosen i dag arbejder med samme formål?
Frivilligrådet har lavet en introfilm: https://frivilligraadet.dk/lokale-frivilligraad og
udgivet en pjece jf. bilag (blev uddelt på bestyrelsesmødet i juli):
FVB_200818_Bilag_4b_Lokalt frivilligråd - Kom godt i gang
Drøftelse af behovet for møder med politiske udvalg/forvaltninger
Pga. Coronasituationen er Dialogmødet med politikerne i de fire politiske udvalg (Social &
Arbejdsmarked, Børn & Familie, Sundhed & Omsorg, Kultur & Fritid) udskudt til 2021.
For at følge op på hidtidige aftaler kan der være behov for at mødes med nogle af
udvalgene og/eller forvaltninger. Fra Vindrosens møder med de politiske udvalg i 2019
halter det især vedr. udarbejdelse af en ny pårørendepolitik på tværs af alle forvaltninger i
kommunen samt etablering af trivselsgrupper for børn i folkeskolerne.
Senest har sagen om Boblberg vist, at der i sager, der berører frivillige, er behov for et
bedre samarbejde på tværs af forvaltningerne og med Vindrosen.

Beslutning
På samarbejdsmødet med B&A følger Vindrosen op på ønsket om Esbjerg
Kommune forlænger aftalen med Boblberg.
På samarbejdsmødet med B&A følger Vindrosen op på processen om udarbejdelsen
af en ny bred pårørendepolitik.
På samarbejdsmødet med B&A beder Vindrosen B&A sekretariatet om at undersøge
mulighederne for at et Lokalt Frivilligråd i Esbjerg bliver etableret med
repræsentanter på tværs af det lokale foreningsliv (sociale-, idræts-, kultur-,
fritidsforeningerne mv.)
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5. Orientering om aktiviteter for medlemmer
Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelsesarrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende
aktiviteter i 2019:
D. 25. august kl. 19-21: § 18 vejledningsmøde, Vindrosen Esbjerg
D. 15. september kl. 10-13: Social infomesse, Social & Sundhedsskolen
D. 25. september kl. 14.00-16.30: Frivillighedsfest, Rådhuset (Arr. Esbjerg
Kommune)
D. 29. september kl. 15.30-17.30: Vindrosens 10-års jubilæum i Bramming
D. 26. oktober kl. 16-18: Frivilligjob workshop, Vindrosen Esbjerg
Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende pr. mail til foreningens
repræsentant. På hjemmesiden under fanebladet ”kalender” og menupunktet ”Vindrosens
arrangementer” kan man se de udsendte invitationer og tilmelde sig via:
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
Forslag til medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-huset.dk.

Beslutning
Orientering taget til efterretning

6. Godkendelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder
Pga. Corona situationen har bestyrelsen ikke fastlagt aktivitets- og mødeplan for resten af
2020.

Beslutning
Bestyrelsen godkendte følgende mødeplan
Mandag d. 5. oktober kl. 15.30-19.30: Strategiseminar
Tirsdag d. 17. november kl. 15.30-17.30: Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 10. december kl. 16.00-20.00: Julefrokost

7. Evt.
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