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Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 20. marts 2018  

 

Tilstede: Navn (valggruppe/forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen), Claus Brinch-

Danielsen (Øvrige Sociale Foreninger/Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre/ Ældre Sagen), Bente 

Jørgensen (Handicap/UlykkesPatientforeningen), Ella Hedegaard (Humanitære/Røde Kors Esbjerg), 
Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns Voksenvenner Esbjerg), Cliff Hulsten (Væresteder og 

Socialt Udsatte, Bjarne Hansen (Integration & Etniske minoriteter/ Frivilliggruppen Ribe, DFH) Casper 
Rasmussen (1. suppleant/Ventilen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Steen Ravn (Sygdom & Sundhedsfremme/Parkinsonforeningen), Karen Margrethe Nielsen (2. 

suppleant/Mentornetværket Esbjerg\Varde) 

 

Dagsorden til det konstituerende bestyrelsesmøde: 
1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

 
2. Godkendelse af dagsorden  

 
3. Konstituering af formand og næstformand 

 
4. Godkendelse af forretningsorden  

FVB_180320_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen 
 

5. Valg af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i Bramming 

 

6. Udpegning til udvalg og kontaktperson 

FVB_180320_Bilag_6_Retningslinjer for støttemedlemmer i Frivillighuset Vindrosen  
 

7. Godkendelse af mødeplan for bestyrelsen det kommende år  
FVB_180320_Bilag_7_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2018 
 

8. Godkendelse af Bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder 
FVB_180320_Bilag_8_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder 

  
9. Orientering om FRIG ansøgning og godkendelse af dokumentation 

FVB_180320_Bilag_9a_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018. 
FVB_180320_Bilag_9b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018. 
FVB_180320_Bilag_9c_Sammenhæng mellem Frivillighuset Vindrosens strategi, 
handleplan 2018 og FRIG ansøgningspuljens forventede resultater til Frivilligcentre. 
FVB_180320_Bilag_9d_Hensigtserklæring til FRIG-ansøgning  

 
10. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2018 

 
11. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 18. juni 

 
12. Evt.   

 

 



 

1. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

På repræsentantskabsmøde blev der valgt 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Bjarne 

Hansen fra Dansk Flygtehjælp (DFH) Frivilliggruppen Ribe blev valgt som repræsentant for 

gruppen Integration og Etniske minoriteter og Karen Margrete Nielsen fra 

Mentornetværket Esbjerg\Varde blev valgt som 2. suppleant.  

Mødet starter med en kort præsentationsrunde.  

 

Beslutning                                                                                                                                                 

 Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer.  

 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning                                                                                                                                                    

 Dagsorden godkendt. 

 

 

3. Konstituering af formand og næstformand 

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Konstitueringen gælder 

for 1 år ad gangen.  

 

Gitte Morberg Jensen er villig til genvalg som formand.  

Steen Ravn genopstiller ikke som næstformand.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen har valgt Gitte Morberg Jensen som formand og Claus Brinch-Danielsen 

som næstformand. 

 

 

4. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsorden er bestyrelsens egne spilleregler. På det første bestyrelsesmøde efter 

repræsentantskabsmødet gennemgås den eksisterende forretningsorden og den tilpasses i 

forhold til den nye bestyrelses ønsker.  

 

FVB_180320_Bilag_4_Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen 

 

Beslutning 

 Forretningsorden for bestyrelsen i Frivillighuset Vindrosen godkendt med enkelte 

præciseringer. 

 

 



 

5. Valg af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i Bramming  

I forbindelse med etablering af Frivillighuset Vindrosens lokalafdeling i Ribe i 2008 og i 

Bramming i 2010 blev der mulighed for at nedsætte en husgruppe til hver afdeling. 

Husgruppen består af lokale foreningsmedlemmer og en repræsentant fra Frivillighuset 

Vindrosens bestyrelse. Husgruppen orienterer Vindrosen om, hvad der sker lokalt og hvad 

foreninger i Ribe og Bramming har brug for, og hvor Vindrosen kan støtte og forbedre 

det frivillige sociale klima og foreningsliv i Ribe og i Bramming. Husgruppen kommer 

endvidere med ideer til nye aktiviteter samt igangsætter aktiviteter i Vindrosens lokaler.  

 

I efteråret 2017 blev husgruppen i Bramming genvalgt, men der var ikke nok fremmødte 

til at nedsætte en husgruppe i Ribe, derfor er der pt. ingen husgruppe i Ribe. 

Gitte Morberg Jensen er pt. bestyrelsesrepræsentant i husgruppen i Bramming. 
 

Beslutning  

 Gitte Morberg Jensen blev genvalgt af bestyrelsesrepræsentant til husgruppen i 

Bramming  

 

 

6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til udvalg og kontaktperson 

Frivillighuset Vindrosens bestyrelse nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov. 

 

Bestyrelsen har i 2016 nedsat et PR-udvalg. Pt. består udvalget af Claus Brinch-Danielsen, 

Cliff Hulsten, Janus Valsted og Britt Schak Hansen. 

 

I forbindelse med Vindrosens vedtægtsændringer i 2012 blev det muligt for Frivillighuset 

Vindrosen at optage støttemedlemmer i form af enkeltpersoner, organisationer eller 

virksomheder efter regler fastlagt af bestyrelsen d. 28/2 2012.  Frivillighuset Vindrosen har 

pt. ingen støttemedlemmer jf. bilag: 

FVB_180320_Bilag_6_Retningslinjer for støttemedlemmer i Frivillighuset Vindrosen  

 

Beslutning 

 Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten, Janus Valsted, Britt Schak Hansen blev 

genvalgt. Casper Rasmussen blev valgt som ny medlem af PR-gruppen.  

 Næste møde i PR-gruppen bliver d. 25. april kl. 16-17. 

 Retningslinjer for støttemedlemmer godkendt. 

 Udpegning til udvalg og kontaktperson tages op, når det bliver aktuelt. 

 

7. 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 årligt med frivillige, husgruppemedlemmer og 

ansatte. I bestyrelsesmødeplan er fastlagt en række dagsordenpunkter i forhold til årets 

aktivitetscyklus. Mødetidspunkt fastsættes på bestyrelsesmødet jf. bilag:  

FVB_180320_Bilag_7_Forslag til bestyrelsens mødeplan 2018-2019 



 

 

Beslutning 

 Mødetidspunkter for bestyrelsesmøderne blev fastsat til følgende datoer:  

2018: 11/6, 28/8, 20/9, 30/10, 27/11.  

2019:  5/2, 11/3  

Næste repræsentantskabsmødet blev fastlagt til d. 21/3 2019. 

 

8. Godkendelse af bestyrelsens instruktionsbeføjelser til daglig leder  

Overordnet set har bestyrelsen valgt at uddelegere ledelsen af Vindrosen, herunder af 

personalet således, at det er den daglige leder, der står for den daglige drift af Vindrosen - 

indenfor de retningslinjer og budgetter, der fastlægges af bestyrelsen. 

 

I henhold til forretningsorden fastlægger bestyrelsen instruktionsbeføjelse til daglig leder. 

De enkelte områder er beskrevet ”Instruktionsbeføjelser til daglig leder”. Jf. bilag: 

FVB_180320_Bilag_8_Bestyrelsens instruktionsbeføjelse til daglig leder af Vindrosen 

 

Beslutning 

 Instruktionsbeføjelser til daglig leder godkendt. 

 

 

 

9. Orientering om FRIG ansøgning og godkendelse af dokumentation 

Frivillighuset Vindrosen skal ansøge Børne- og Socialministeriet om 350.000 kr. fra pulje til 

Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG) inden d. 6. april. Ministeriet stiller nye krav til 

frivilligcentrene fra 2018. Daglig leder orienterer bestyrelsen om hvordan Frivillighuset 

Vindrosen kan opfylde ansøgningskriterierne i 2018.   

 

Ministeriet kræver dokumentation for at Vindrosens vedtægter danner grundlag for en 

bredt sammensat bestyrelse med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og 

med forskellige kompetencer og erfaringer. Hvis ministeriet vurderer, at Vindrosens 

bestyrelse ikke imødekommer kravet om en bredt sammensat bestyrelse, kan en 

bestyrelsesunderskrevet hensigtserklæring om ændring af vedtægter ved først kommende 

repræsentantskabsmøde imødekomme kravet i 2018.  

 

Ministeriet kræver dokumentation for at Vindrosen har en overordnet strategi for 

frivilligcentrets mål og opfølgning herpå. Af mål bør der indgå følgende: 

 Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af frivillige i lokale 

organisationer. 

 Mål for hvordan frivilligcenteret understøtter rekruttering af udsatte borgere som 

frivillige i lokale organisationer. 

 Mål for mangfoldighed i medlemssammensætningen. 

 Mål for facilitering af netværk for medlemsorganisationerne. 



 

Vindrosens bestyrelse har på sit møde d. 17/10 2017 besluttet, at Frivillighuset Vindrosens 
strategi 2015-2017 forlænges et år, således at den også er gældende for 2018. 
Bestyrelsen har besluttet at den i løbet af 2018 vil udarbejde en ny strategi for 2019-2021. 
Jf. bilag:  FVB_180320_Bilag_9a_Frivillighuset Vindrosens Strategi 2015-2018.   
 

 

På bestyrelsesmødet d. 17. oktober besluttede bestyrelsen, at Frivillighuset Vindrosen i 2018 

skal prioritere følgende 2 indsatsområder og dertilhørende strategiske mål: 

 

1) ”Synliggørelse – vi viser borgerne vejen til foreningerne” 

Det er målet at gøre det lettere for borgerne at finde hjælp og støtte i den 

frivillige verden. 

2) ”Frivilligformidling – vi viser vejen for dem, der vil være frivillige” 

Det er målet at gøre det lettere for flere borgere at engagere sig i det lokale 

foreningsliv. 

Bestyrelsen vedtog d. 28/11 2017 og d. 8/2 2018 ”Frivillighuset Vindrosens Handleplan 

2018” med mål og aktiviteter for de to indsatsområder ”Synliggørelse” og 

”Frivilligformidling. Daglig leder har opdateret ”Handleplan 2018” med henblik at sikre den 

nødvendige dokumentation til ministeriet. Jf. bilag: 

FVB_180320_Bilag_9b_Frivillighuset Vindrosens Handleplan 2018. 

 

Daglig leder vil på mødet redegøre nærmere for, hvordan Frivillighuset Vindrosens strategi 

og handleplan 2018 imødekommer Ministeriets puljekrav til Frivilligcentrenes forventede 

resultater. Jf. bilag:  

FVB_180320_Bilag_9c_Sammenhæng mellem Frivillighuset Vindrosens strategi, 
handleplan 2018 og FRIG ansøgningspuljens forventede resultater til Frivilligcentre  
 

Til ansøgningen medsendes bilag 9a, 9b og 9c som dokumentation for en resultat- og 

udviklingsorienteret indsats, som tager udgangspunkt i den lokale kontekst og lokale 

behov. Den indsendte mål-dokumentation skal være godkendt af bestyrelsen.  

 

Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning. 

 Dokumentation til FRIG-puljen bilag 9a, 9b og 9c godkendt. 

 Bestyrelsen underskriver hensigtserklæring til FRIG-ansøgningen om:  

o Frivillighuset Vindrosen Bestyrelsen vil senest i 3. kvartal 2018 drøfte behovet for en 

ændringen af Frivillighuset Vindrosens fremtidige organisering og 

bestyrelsessammensætning.   

o Hvis Socialstyrelsen vurderer, at Vindrosens bestyrelse ikke imødekommer kravet 

om en bredt sammensat bestyrelse, vil bestyrelsen arbejde for en ændring af 

vedtægter ved først kommende repræsentantskabsmøde. 

FVB_180320_Bilag_9d_Hensigtserklæring til FRIG-ansøgning  

 

 



 

 

10.  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 2018: 

 
Kurser/temamøder:  

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Torsdag d. 16. august kl. 

19-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 § 18 vejledningsmøde: Torsdag d. 23. august kl. 19-21, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg. 

 § 79 Vejledningsmøde: Torsdag d. 6. september kl. 17-19, Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg 

 Workshop om rekruttering af frivillige via frivilligjob.dk: Mandag d. 5. november kl. 

17-21 i Frivillighuset Vindrosen Esbjerg.  

 
Netværksmøder: 

 Samarbejdsmøde for foreninger, der vil samarbejde om fælles arrangementer/ 

aktivitet i 2019 og ansøge § 18 midler hertil: Torsdag d. 3. maj kl. 19-21; 

Frivillighuset Vindrosen Esbjerg. 

 Frivillige IT-formidlernetværksmøde: Mandag d. 3. september (sted ikke fastlagt) 

 Fællesmøde i Bramming: Tirsdag d. 9. oktober kl. 19-21, Vindrosen, Bramming. 

 Fællesmøde i Ribe: Tirsdag d. 20. november kl. 19-21, Vindrosen, Ribe. 

Synliggørelsesarrangementer:  
 Åbent Hus i Esbjerg: Lørdag d. 14. april kl.13-16, Frivillighuset Vindrosen, Esbjerg 

 Frivilligmesse på UC-SYD: Onsdag d. 2. maj kl. 10-12, Arr. UC-Syd og Vindrosen 

 Åbent Hus ved Kulturnat i Bramming: Torsdag d. 7. juni kl. 18.30-20.30, 

Frivillighuset Vindrosen, Bramming. 

 Foreningernes Dag: Lørdag d. 1. september kl. 10-15, Arr. Esbjerg City Forening 

 Frivillighedsevents i uge 39 som optakt til Frivillig Fredag d. 28. september   

 Sundhedsmesse: Lørdag d. 6. oktober kl. 10-13, Arr. Sædding Centret og Vindrosen 

 Åbent Hus i Ribe: Tirsdag d. 23. oktober kl.15-18, 10 års jubilæum i Frivillighuset 

Vindrosen, Ribe.  

Interne møder i Frivillighuset Vindrosen: 

 Bestyrelsesmøder:  11/6, 28/8, 20/9, 30/10, 27/11, 5/2, 11/3 

 Husgruppemøder i Bramming: 15/5, 7/8, 2/10 kl. 13-15 

Samarbejdsmøder mellem foreninger og Esbjerg Kommune m.fl.  

 Stormøde med ledergruppen fra Sundhed & Omsorg: Torsdag d. 19. april kl. 17-19. 

Områdecenter Hedelund, Esbjerg.  

 Dialogmøde med de politiske udvalg: Torsdag d. 21. juni kl. 16-18, Esbjerg Rådhus.  

 



 

 
Aktiviteter der planlægges afholdt i efteråret 2018:  

 Facebook workshop for begyndere.  

 Facebook inspirationskursus for øvede. 

 Møde om A-kassernes regler vedrørende frivilligt arbejde og dagpenge.  

 3 timers grundkursus i bestyrelsesarbejde  

Invitationer til kurserne og møderne udsendes løbende til foreningens repræsentant.   
 
Forslag til kurser og medlemsaktiviteter modtages meget gerne pr. mail til 
vindrosen@vindrosen-huset.dk. 
 
Beslutning:                                                                                                                                               

Orientering tages til efterretning. 

 

 

11.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 11. juni 

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

 Godkendelses af 1. Kvartal regnskab og budgetopfølgning. 
 Forberedelse til Dialogmøde d. 21/6 kl. 16-18. 

 Opfølgning på FRIG krav om bestyrelsessammensætning. 
 

Beslutning:  

Følgende særlige punkt, som skal på til næste bestyrelsesmøde: 

 Nedsættelse af udvalg vedr. persondataforordning  
 

 

12. Evt. 

 Claus anbefalede håndbog til bestyrelsesarbejdet, som Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde (CFSA) har udgivet: ”At lede en sag –Grundbog for bestyrelsesmedlemmer 

i frivillige organisationer”. Den kan downloades eller bestilles her: 

https://frivillighed.dk/publikationer/at-lede-en-sag 

 Daglig leder bestiller til bogen til Vindrosens bestyrelsesmedlemmer.  

 Claus anbefalede at medlemsforeninger abonnerer på CFSA nyhedsbrev: 

https://frivillighed.dk/abonner-paa-nyhedsbrevet 
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