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Undgå aflysninger og medlemstab: 
Flyt generalforsamlingen 

og aktiviteterne online
 

Nu er den gal igen. Restriktionerne er tilbage, generalforsamlinger og

repræsentantskabsmøder nærmer sig og pilen peger mod en corona-aflysning.

Og det er noget M.. 

Men sådan behøver det faktisk slet ikke at være. Det er muligvis ikke

nødvendigt for jer at aflyse. Vindrosen har nemlig købt licens til

videoplatformen Zoom, som vores medlemsforeninger kan låne. 

Med en indsats på et par timer, hvor en eller to frivillige i foreningen lærer

Zoom at kende, kan i afholde generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder

- komplet med afsteminger, håndsopretning, referat og hele baduljen (med

undtagelse af kaffe og kage - det har vi simpelthen ikke noget digitalt svar på

endnu...) 

I dette nyhedsbrev:

Aflyste aktiviteter er foreningernes største problem lige nu

Hjerneskadeforeningens medlemmer har glæde og gavn af videomøder

Webinarer hos CFSA

Gratis online-kurser i videomøder

Digital generalforsamling: sådan gør I

https://mailchi.mp/6c828c2b9b7b/vindrosennyt-november-5142046?e=[UNIQID]


Undersøgelse viser, at aflyste aktiviteter er
foreningernes største problem lige nu

En undersøgelse blandt Vindrosens medlemmer viser, at Covid-19 er den
største udfordring for foreningerne lige nu. 

I efteråret undersøgte fire studerende ved Sociologi og Kulturanalyse på SDU,
hvordan Vindrosens foreninger bruger Vindrosens tilbud. 
Der blev også spurgt ind til foreningernes største udfordring lige nu, som ikke
overraskende viste sig at være covid-19 for 58 % af de adspurgte efterfulgt af
klassikeren at finde frivillige og medlemmer (31%). 

Og da covid-19 er et problem på den måde, at den forhindrer folk i at mødes,
ser man at 58 % af foreningernernes medlemmer er helt eller delvist forhindret
i at mødes. 

Undersøgelsen blev lavet med et spørgeskema, som sendtes ud til Vindrosens ca
150 medlemmer. Skemaet blevet besvaret af 56 foreninger mens yderligere 9
svarede telefonisk. Fra tidligere undersøgelser ved vi, at det er en meget flot
svarprocent – tak til jer fordi i deltog. 

Overvej om I kan have gavn af videomøder 
Hvis jeres forening er ramt på mødeaktiviteterne af covid-19, vil vi gerne
opfordre jer til at overveje, om jeres medlemmer kunne have gavn af at se
hinanden på en skærm og snakke sammen. 



Læs eventuelt Hjerneskadeforeningens erfaringer med videomøder her i
nyhedsbrevet.

Hjerneskadeforeningens medlemmer har glæde og
gavn af videomøder

Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland var hurtigt ude af den digitale
startboks, da restriktionerne ramte i marts 2020. Siden da er utallige
aktiviteter og møder afholdt som videomøder. Både dagligdags caféer for
skadede samt et repræsentantskabsmøde med dagsorden og afstemning.

Da corona-restriktionerne satte ind i foråret 2020 mistede
Hjerneskadeforeningen Sydvestjyllands 220 husstandsmedlemmer adgang til
aktiviteter, som for mange udgør forskellen på ensomhed og på et socialt liv.

- Vi var nødt til at lukke en masse aktiviteter, og det betød, at nogle af vores
medlemmer blev ensomme og afsondrede, fortæller formand Mette Rindom
Pedersen.

- Derfor valgte vi at springe ud i noget nyt og forsøge os med videomøder med
vores medlemmer på Zoom.

Sådan kom Hjerneskadeforeningen i gang med videomøder 
Hverken Mette Rindom Pedersen eller nogen af de andre i
Hjerneskadeforeningen Sydvestjylland havde erfaring med videomøder, og de
havde heller ikke købt Zoom. Det havde landskontoret til gengæld til fri
afbenyttelse af lokalafdelingerne. Samtidig uddannede de en



kommunikationsmedarbejder til at hjælpe lokalafdelingerne i gang, hvis de
ønskede det.

- For at vi kunne komme i gang, var vi selv nødt til at lære Zoom at kende og
derfor tog tre af os på et lille kursus på et par timer hos
kommunikationsmedarbejderen, siger Mette.

- Efter vi havde sat os ind i, hvordan man bruger Zoom, var det vores opgave at
afmystificere Zoom og videomøder for vores medlemmer og deres pårørende og
forklare dem, at det hverken var "farligt" eller usikkert at bruge.

- Så vi tog fat i vores medlemmer, og hjalp dem over telefonen, mens de sad ved
deres computere. Vi havde også en skriftlig guide fra landskontoret, vi kunne
sende til dem, forklarer Mette.

Medlemmer i yderområderne er nu mere aktive 
Hjerneskadeforeningen begyndte allerede at afvikle aktiviteter som videomøder
i marts/april sidste år.

- Vi har haft så mange møder nu, at der ikke er tal på det, og medlemmerne
siger selv, at det er positivt for dem, hvilket vi også hører fra andre
lokalafdelinger.

- For dem, der bor langt fra Esbjerg og Ribe, hvor de fleste af vores aktiviteter
normalt finder sted, har videomøder været utrolig givende, fordi de ikke
længere skal transportere sig.

- Et eksempel på det er en kvinde, som kommer i vores café for skadede.
Normalt kører hun fra Skjern til Esbjerg for at deltage, hvilket tager en time
hver vej. Hun var nødt til at tage en lur, før hun skulle hjem igen, fortæller
Mette.

- Hun kunne se en fordel i Zoom og valgte derfor at blive Zoom ambassadør.
Hun gør, fordi hun kan gøre noget godt for andre, og fordi hun selv får noget ud
af det., og det har også givet hende en masse nye venner.- Videomøder
nedbryder også geografiske grænser. Til det seneste møde, hun afholdte, var
kun én af deltagerne fra Sydvestjylland. Med videomøder er der nemlig plads
til, at man kan åbne op for folk fra hele landet, siger Mette.

Hjerneskadeforeningen har afholdt repræsentantskabsmøde på
Zoom 
Ligesom de almindelige foreningsaktiviteter blev Hjerneskadeforeningens
repræsentantskabsmøde afholdt som videomøde. 

- Dirigenten var den samme som normalt, men havde også rollen som digital
dirigent. Der var også afstemninger, hvilket fungerede rigtig godt og vi havde



en referent og en stemmetæller. Alle deltog uden lyd, når der blev talt, og man
skulle række hånden op (en funktion i Zoom), hvis man ville sige noget. 97%
godkendte måden at gøre det på, forklarer Mette og tilføjer.

- Det kræver dog lidt at bruge Zoom's stemmetælling. Man skal nok ikke
benytte sig af funktionen første gang man bruger Zoom. Men man kan jo også
bare vælge at stole på hinanden og stemme åbent. Så behøver man ikke bruge
funktionen.

Vindrosen mener: spring ud i det 
Videomøder giver måske ikke det samme, som at mødes i
virkeligheden. Men måske er det bedre at kaste sig ud i at prøve
det, end slet ikke at mødes? 
Ring og tag en snak med os på telefon 7545 7085 eller skriv på
vindrosen@vindrosen-huset.dk

Center for Frivilligt Socialt Arbejde: 
Deltag i webinarer om at afholde generalforsamling
som videomøde

Webinar om at afholde generalforsamling på Teams 
Torsdag, 21. januar 2021, kl. 12.30 til kl. 15.00
Webinar om at afholde generalforsamling på Zoom 
Tirsdag, 26. januar 2021, kl. 09.30 til kl. 12.00

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
https://frivillighed.dk/kurser/hold-en-god-generalforsamling-paa-teams
https://frivillighed.dk/kurser/hold-en-god-generalforsamling-paa-zoom


Se andre webinarer her

Gratis online-kurser i videomøder 
I samarbejde med Ingerfair tilbyder Vindrosen gratis adgang til 4 kurser i
online-møder. Kurserne er tilgængelige døgnet rundt, så I bestemmer selv
hvornår, I vil se dem.

Hold fast i de frivillige online med Zoom - uden at være IT-specialist.
Kom online med Facebook - trin for trin til grupper og sider.
Hold kontakt med foreningens ambassadører med video og Facebook live.
Til jeres brugere/medlemmer: Besøg i dagligstuen med Skype og
Facetime. 

Læs mere og tilmeld jer her

Digital generalforsamling: Sådan gør I 
Tiden nærmer sig, hvor mange foreninger afholder deres generalforsamling. De
skrappe corona-restriktioner kan dog ende med at gøre det endog meget svært
at afholde på normal vis. Heldigvis er der i dag muligheder for at ”gå online”, og
afholde en digital generalforsamling med afstemning. 

https://frivillighed.dk/kurser/kursuskalender-landsdaekkende-kurser?s=&kategori=102&landsdel=All&field_finansial_support_target_id=All&items_per_page=20
https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/35/


Det har Center for Frivilligt Socialt Arbejde lavet en god (om end lang) artikel
om.

Har jeres forening materiale til næste nyhedsbrev? 
Send det til vindrosen@vindrosen-huset.dk inden den 25. i måneden

Kontakt
Telefon: 7545 7085 
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk 
 

Esbjerg 
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15 
Tirsdag kl. 10-17 
 

Ribe 
Tangevej 6D, 6760 Ribe 
Træffetid: Tirsdage i ulige uger kl. 15-17 
 

Bramming 
Jernbanegade 8, 6740 Bramming 
Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17

Vindrosens hjemmeside

Vindrosens Facebook-side

Vindrosens Facebook-forum - samarbejdspartnere og erfaringsudveksling

Vindrosens arrangementer
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