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Referat af bestyrelsesmøde 
 d. 20. april 2020 kl. 16.00-17.00  

Frivillighuset Vindrosen, Virtuelt møde 
 
 
Tilstede: Navn (Forening) 

Formand Gitte Morberg Jensen, Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Flemming 

Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk 

Esbjerg/Varde), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Cliff Hulsten (X-

House), Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming). 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Godkendelse af 1. suppleant tiltræder som bestyrelsesmedlem  
 

3. Beslutning om dialogmøde d. 9. juni skal afholdes som dialogmøde 
 

4. Beslutning om hvornår det udsatte Repræsentantskabsmøde skal afholdes  
 

5. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde  
 

6. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af 1. suppleant tiltræder som bestyrelsesmedlem 
Bjarne Hansen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen og vil gerne trække sig nu. Bente 

Jørgensen, der er 1. suppleant, vil gerne tiltræde.   

 

Beslutning 

 Bente Jørgensen godkendt som bestyrelsesmedlem. 

 

 

3. Beslutning om dialogmøde skal afholdes som virtuelt møde 
På grund af corona pandemien er der ikke mulighed for at mødes i en større forsamling 

fysisk. Endvidere er mange af Vindrosens medlemsforeninger i risikogruppen for covid-19. 

Derfor kan Dialogmødet med kommunalpolitikerne og medlemsforeningerne den 9. juni 

kl.16 - 18 ikke afholdes som fysisk møde på Platformen.  

 

Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen har spurgt om dialogmødet skal afvikles som et 

virtuelt møde i stedet. Gitte, Claus og Britt skal mødes med Borger & 

Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 22. april og drøfte sagen på grundlag af bestyrelsens 

indstilling hertil.   

 

Beslutning 

 Bestyrelsen anbefaler Esbjerg Kommune, at dialogmødet hverken afholdes som 

fysisk eller virtuelt møde i år.  

 Bestyrelsen anbefaler, at dialogmødet udskydes til næste år.   

 

 

4. Drøftelse om hvornår det udsatte Repræsentantskabsmøde kan 

afholdes  
Vindrosen er nødsaget til at udskyde Repræsentantskabsmøde d. 19. marts på grund af 

myndighedernes nedlukning af alle aktiviteter som følge af Corona pandemien.  

Ifølge Vindrosens vedtægter skal medlemmerne indkaldes til repræsentantskabsmøde med 

6 ugers varsel.  

 

Beslutning  

 På grund af uvished om, hvornår myndigheder åbner op for møder med mere end 

10 personer mv. udsættes punktet til næste bestyrelsesmøde.   
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 Daglig leder sender pr. mail til bestyrelsen link med Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde (CFSA) anbefalinger vedr.  generalforsamlinger under Coronavirus: 

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/gode-raad-om-foreningsdrift-og-

generalforsamlinger-under-coronavirus  

 

8. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde  

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen holder et virtuelt bestyrelsesmøde onsdag den 13. maj kl. 16.30-17.30  

 Følgende særlige dagsordenspunkter skal på til næste bestyrelsesmøde. 

o Drøftelse af hvornår repræsentantskabsmøde kan afholdes. 

o Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune, herunder mødet med 

Borger & Arbejdsmarked forvaltningen den 22. april. 

o Tilpasning af Vindrosens handleplan 2020 som følge af corona pandemien 

 

9. Evt. 

Ella orienterede om, at Røde Kors samarbejde med Bobleborg har ført til udviklingen af 

snaksammen.dk, der giver mennesker mulighed for at mødes via videosamtaler (online-

besøgsvenner). Boblberg’s aftale med Esbjerg Kommune udløber den 1. september. Den 

nye situation med Corona giver anledning til at genoverveje denne beslutning. Ella takkede 

Vindrosen for at have bedt forvaltningen om tage sagen på dagsorden d. 22. april.   

 

https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/gode-raad-om-foreningsdrift-og-generalforsamlinger-under-coronavirus
https://frivillighed.dk/viden-og-fakta/artikler/gode-raad-om-foreningsdrift-og-generalforsamlinger-under-coronavirus

