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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

d. 27. November 2018 kl. 15.30-17.30 
 
Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus Brinch-

Danielsen (Øvrige Sociale Foreninger/Træfpunkt Sædding), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), Erling 

Winterskov (Ældre/Ældre Sagen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns Voksenvenner Esbjerg),  

Bente Jørgensen (Handicap/UlykkesPatientforeningen), Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte/X-House), Bjarne 

Hansen (Integration & Etniske minoriteter/ Frivilliggruppen Ribe, DFH), Karen Margrethe Nielsen (1. 

suppleant/Mentornetværk Esbjerg/Varde), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 
Afbud: Casper Rasmussen (Sygdom & Sundhedsfremme/Ventilen) 

  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Budgetopfølgning 
FVB_181127_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen budget 2018  

 

3. Debat om Frivilligcentrenes kvalitetsmodel 
FVB_181127_Bilag_3_FriSe udkast til Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel 

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 (Udsat til d. 5/2-19) 

 

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2019 
FVB_181127_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

6. Forslag til Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019 (Udsat til d. 5/2- 19) 
 

7. Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 21. marts 2018. 

 

8. Orientering fra sekretariatet 

a. Handicaptilgængelighed i Vindrosen Esbjerg  

b. Planlægning af aktiviteter for medlemmer i 2019 

c. Effektivisering arbejdsgange  

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 5. februar 2019 

10.  Evt.  

 

 

 

 

 



 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Dagsorden godkendes med følgende ændring: Dagsordenpunkterne 3 og 5 udsættes til 

bestyrelsesmødet d. 5. februar. 

 

 

2. Budgetopfølgning 2018 

Opfølgning på Frivillighuset Vindrosens budget 2018 ved daglig leder. 

Pga. af behovet for installation af ny IT-infrastruktur er der behov en mindre tilpasning af budget 

2018, der senest blev revideret d. 30. november. Budgettet revideres pr. 27. november i forhold til 2 

budgetposter: ”Lokaleomkostninger” minimeres med 20.000. kr. og ”Nyanskaffelser” forøges med 

20.000 kr. 

  

FVB_181127_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen budget 2018  

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Budgetopfølgning tages til efterretning.  

 

3. Debat om Frivilligcentrenes kvalitetsmodel 

Som et led i Regeringens Civilsamfundsstrategi 2018-2021 skal det lokale frivillige sociale arbejde 

styrkes, og herunder skal der ske en kvalitetsudvikling af landets frivilligcentre. Vores landsforening 

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe) har sammen med Socialstyrelsen igangsat en fireårig 

proces, hvor frivilligcentrene indgår i regionale læringsnetværk, så frivilligcentrene i fællesskab 

bliver bedre til at leve op til sine formål og mål. Udviklingen af en ny kvalitetsmodel for 

frivilligcentrene er en del af processen.  

 

Det første udkast til kvalitetsmodellen har FriSe sendt til høring i perioden d. 26/10-14/12 2018. 

Kvalitetsmodellen består af 2 overordnede temaer. Under hvert tema er der en række kriterier, som 

er udtryk for overordnede eller mere konkrete mål. Det ene tema ”Kvalitet, mangfoldighed og 

brobygning” handler om frivilligcentrenes overordnede mål og kerneopgaver. Det andet tema 

”Strategisk ledelse og organisering” handler om strategi, forandringsteori, 

bestyrelsessammensætning, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø for ansatte.  

 

Kvalitetsmodellen og forandringsteori blev drøftet på Netværk Sydjyllands møde d. 21/11, hvor 

Frivillighuset Vindrosens daglige leder og formand deltog. Endvidere deltog Frivillighuset 

Vindrosens formand i Frivilligcenterbestyrelsesudvalgsmøde d. 26/11.  

FVB_181127_Bilag_3_FriSe udkast til Frivilligcentrenes Kvalitetsmodel. 

FVB_181127_Bilag_3a_Socialstyrelsens strategimodel Forandringsteori. (uddelt på mødet) 

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Orientering fra daglig leder og formand om kvalitetsmodellen og forandringsteori taget til 

efterretning. 

 Frivilligcentrene i Region Syd’s fælles høringssvar til FriSes kvalitetsmodel godkendt.  



 

5.  Godkendelse af Frivillighuset Vindrosen budget 2019 

Daglig leder har udarbejdet et forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 på grundlag af de 

forventede driftstilskud fra Esbjerg Kommune og Socialstyrelsen.  

 

FVB_181127_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 godkendt. 

 

 

7.  Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 21. marts 2019 

Frivillighuset Vindrosen afholder repræsentantskabsmøde torsdag d. 21. marts kl. 17-20 i 

Frivillighuset Vindrosen, Caféen i stuen, Exnersgade 4, Esbjerg.  

  

Ifølge vedtægterne skal Frivillighuset Vindrosen indkalde Repræsentantskabet med mindst 6 ugers 

varsel ved mail/brev indeholdende dagsorden. Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for 

repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet skal have dagsorden senest d. 7. februar 2017.   

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter 

3. Beretning fra bestyrelsen og daglig leder 

4. Godkendelse af revideret regnskab  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Godkendelse af kontingent og budget 

7. Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen  

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

9.  Valg af godkendt revisor 

10. Evt. 

 

På repræsentantskabsmødet i 2019 er der valg i følgende grupper:  

 

a) Børn & Unge: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Flemming M. Kristiansen, Børns 

Voksenvenner.  

b) Handicap: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Bente Jørgensen, UlykkesPatient-

Foreningen. 

c) Sygdom & Sundhedsfremme: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Casper Rasmussen, 

Ventilen, der som suppleant indtrådte d. 28/8 efter Steen Ravn’s udtrædelse. 

d) Ældre: Valg af én repræsentant for 2 år. På valg Erling Winterskov (Ældresagen).   

 

Suppleanter til bestyrelsen vælges for 1 år, derfor er Karen Margrethe Nielsen, Mentornetværk 

Esbjerg/Varde på valg. Vi har pt. kun 1 suppleant, derfor skal der vælges en ny.     

 

Beslutning  

 Dagsorden til repræsentantskabsmødet godkendt 



 

 Under dagsorden ”pkt. 5) Indkomne forslag” tager bestyrelsen på sit møde d. 5. februar 

stilling til om bestyrelsen skal fremsende forslag til Strategi 2019-2021 og evt. 

vedtægtsændringer vedr. bestyrelsessammensætning. Bestyrelsens evt. forslag afhænger 

bl.a. af Socialministeriet krav til FRIG-puljeansøgning.  

 Til repræsentantskabsmødet inviteres der ikke en ekstern foredragsholder. I stedet for 

prioriteres at mødedeltagerne får et godt aftensmåltid og tid til at netværke med hinanden.  

 Bestyrelsen følger op på repræsentantskabsmødets dagsorden på sit møde d. 5. februar. 

 

 

8.  Orientering fra sekretariatet  

Sekretariatet arbejder løbende med at optimere den daglige drift og gennemføre bestyrelsens 

beslutninger. Daglig leder orienterer bestyrelsen nærmere om følgende punkter:  

 

a) Handicaptilgængelighed i Vindrosen Esbjerg  

Frivillighuset Vindrosen har modtaget et brev fra Polioforeningen, UlykkesPatientForeningen 

samt DH Esbjerg med  ønske om at forbedre handicaptilgængeligheden til Frivillighuset 

Vindrosens mødelokaler i Exnersgade 4, Esbjerg. Bestyrelsen drøftede sagen på sit møde d. 30. 

oktober og besluttede at formand og daglig leder skulle forelægge handicaptilgængeligheds 

problematikken og løsningsforslag på deres kvartalsmøde med Borger & 

Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 14. november. Formand og daglig leder har drøftet sagen på 

mødet med forvaltningen, der har igangsat en teknisk undersøgelse af trappeliftens tilstand. 

Vindrosen og forvaltningen vil undersøge, hvordan anvendelse af alle lokalerne i Exnersgade 4 

kan optimeres.   

 

b) Planlægning af aktiviteter for 2019 

Sekretariatet er i gang med at planlægge følgende medlemsaktiviteter for 2019.  

 

D. 21. januar kl. 13-15: Frivilligjob workshop, Vindrosen Esbjerg 

D. 14. marts kl. 15-17: Frivilligjob workshop, Vindrosen Esbjerg 

D. 21. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde, Vindrosen Esbjerg 

D. 2. maj kl. 11-13: Frivilligmesse, UC-Syd Esbjerg 

D. 7. maj kl. 19-21: § 18 samarbejdsmøde – Fælles aktiviteter i 2020, Vindrosen Esbjerg 

D. 16. maj kl. 18.30-20.30: Kulturnat i Bramming – Åbent Hus, Vindrosen Bramming 

D. 20. maj kl. 15-17: Frivilligjob workshop, Vindrosen Esbjerg 

D. 2. juni kl. 9-14: Vestkystløbet Esbjerg, Gryden, Gl. Vardevej  

D. 20. august kl. 19-21: §18 vejledningsmøde, Vindrosen Esbjerg 

D. 7. september kl. 10-15: Foreningernes Dag, Torvet og gågaden i Esbjerg 

D. 27. september kl. ? - Frivillig Fredag  

D. 5. oktober kl. 10-13 Sundhedsmesse, Sæddingcentret.  

 

Forslag til kurser og medlemsaktiviteter modtages gerne pr. mail til vindrosen@vindrosen-

huset.dk 

 

Der planlægges at afholde et synliggørelsesarrangement i foråret på SoSUs skolen og ansøge et 

lokalkursus fra CFSA om ”Brugen af sociale medier i foreninger -  grundkursus”.  

mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


 

c) Effektivisering af arbejdsgange 

Sekretariatet er i gang med at undersøge, hvordan de interne arbejdsgange kan optimeres bl.a. ved 

hjælp af nye IT-løsninger og procedure vedr. opfølgning og årshjul. 

På bestyrelsesmødet d. 30. oktober vedtog bestyrelsen, at daglig leder indhenter tilbud om ny IT-

infrastruktur til effektivisering af den administrative drift. Bestyrelsen udpegede Cliff som 

sparringspartner vedr. ny IT-løsning. Daglig leder og Cliff orienterer om den ny IT-løsning på 

mødet. Jf. mail sendt til bestyrelsen d. 19. november om godkendelse af ny IT-løsning.   

 

Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning med tilføjelser af enkelte arrangementer til pkt. a) og til pkt. 

c) vedr. bestyrelsens årshjul var der enighed om, at der fremover skal være et 

dagsordenpunkt på årets sidste bestyrelsesmøde vedr. opfølgningen på årets gang.    

 

9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 5. februar 

I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på 

dagsorden til næste møde:  

 Godkendelse af årsregnskab 2018 

 Godkendelse af budget 2019 

 Godkendelse af Strategi 2019-2021  

 Godkendelse af handleplan 2019 

 

Beslutning:  

 Foruden ovennævnte dagsordenpunkter sættes følgende på til næste bestyrelsesmøde: 

o Forberedelse af repræsentantskabsmødet  

 

 

10. Evt.  

 Erling opfordrede foreningernes bisiddere til at være opmærksomme på Esbjerg Kommunes 

fremtidige online betjening af borgere, som kan fordre hjælp hertil fra bisidder.  

 


