
 

 

Frivillighuset Vindrosen, Exnersgade 4, 6700 Esbjerg – Tlf. 75 45 70 85 

E-mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk - Web: www.vindrosen-huset.dk 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen 
d. 4. juni 2019 kl. 16.00-18.00 

 
Tilstede: Navn (Forening) 
Formand Gitte Morberg Jensen (Osteoporoseforeningen), Næstformand Claus Brinch-
Danielsen (Træfpunkt Sædding), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Flemming 
Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen), , 
Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk Esbjerg/Varde), Bente Jørgensen (1. suppleant 
/UlykkesPatientforeningen), Karen Rasmussen (2. suppleant/Sct. Georgsgildet i 
Bramming). Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 
Afbud:  
Bjarne Hansen (Frivilliggruppen Ribe, DFH), Cliff Hulsten (X-House) 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2019 og budgetopfølgning 

FVB_190604_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 1. kvt.regnskab og budget 2019  
 

3. Drøftelse om det aktuelle behov for udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer 
FVB_190604_Bilag_3_ Opsamlings kompetence workshop d. 7. maj 2019 
  

4. Drøftelse om Nemtilmeldingssystem skal tilbydes som del af foreningsservice 
  

5. Godkendelse af PR-udvalgets forslag til Vindrosens profil-linje 
 

6. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune 
FVB_190604_6a_Referat af samarbejdsmøde 4 april 
FVB_190604_6b_Ny model for dialogmøder mellem udvalg og Frivillighuset 
Vindrosen  
FVB_190604_6c_Frivillighuset Vindrosens kommentar til forslag om nye § 18 
kriterier 
FVB_190604_6d_Høringssvar fra Frivillighuset Vindrosen om vision 2015  
 
7. Orientering om aktiviteter for medlemmer  

 
8. Orientering fra sekretariatet  

 
9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. august i Ribe 

 
10. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 
Beslutning 

 Dagsorden godkendt  

 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2019 og budgetopfølgning 
Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2019 og opfølgning på 
budget 2019 ved daglig leder. Frivillighuset Vindrosen afventer bevillingssvar fra Børne- og 
Socialministeriet om tilskud på 350.000 kr., som vi har ansøgt fra pulje til 
Grundfinansiering af Frivilligcentre (FRIG). 
FVB_190604_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 1. kvartalsregnskab 2019 og budget 2019 
 

Beslutning 
 1. kvartalsregnskab godkendt  

 

3. Drøftelse om det aktuelle behov for udpegning af eksterne 
bestyrelsesmedlemmer 

På repræsentantskabsmødet d. 21. marts blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 
godkendt, herunder § 6. stk.3.: ”For at tilstræbe en bredt sammensat bestyrelse, der 
repræsenterer lokalmiljøet, forskellige brancher, relevante kompetencer og erfaringer, kan 
bestyrelsen udpege yderligere to eksterne medlemmer. Disse bestyrelsesmedlemmer 
udpeges for et år ad gangen”.  
 
Den nye § 6. stk. 3 betyder, at bestyrelsen kan udpege yderligere to eksterne medlemmer. 
Derfor har bestyrelsen afholdt en kompetence workshop d. 7. maj, som blev faciliteret af 
Casper Rasmussen, administrationsbachelorstuderende fra UC-Syd. På workshoppen blev 
de eksisterende realkompetencer blandt bestyrelsesmedlemmerne afdækket. Herefter 
drøftede bestyrelsen, hvilke kompetencer der kan være behov for at styrke jvf. bilag:   
FVB_190604_Bilag_3_ Opsamlings kompetence workshop d. 7. maj 2019 
 

Beslutning 
 Bestyrelsen har pt. ikke behov for at styrke sine bestyrelseskompetencer. Derfor 

afventer bestyrelsen om der opstår behov for at udpege eksterne medlemmer.  
 Forud for repræsentantskabsmødet den 19. marts 2020, hvor der skal vælges tre 

bestyrelsesmedlemmer blandt foreningsrepræsentanterne, vil bestyrelsen drøfte, 
hvilke erfaringer og kompetencer, der kunne være ønskværdig at kommende 
bestyrelsesmedlemmer besidder.   
 

4. Drøftelse om Nemtilmeld skal tilbydes som del af foreningsservice 
Frivillighuset Vindrosen har fra 2019 anvendt et nyt elektronisk tilmeldingssystem 
”Nemtilmeld” til medlemsarrangementer https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/ . 
Ni af Vindrosens medlemsforeninger har afholdt et stort fællesarrangement, hvor de har 
afprøvet tilmeldingssystemet. De har efterfølgende meddelt, at det gjorde deres arbejde 
med tilmeldinger lettere. Fremover vil de gerne kunne anvende ”Nemtilmeld” til 
fællesarrangementer.     
 

Beslutning 
 Frivillighuset Vindrosen vil som forsøgsordning i 2019- 2020 tilbyde anvendelsen af 

”Nemtilmeld”, som en del af foreningsservicen til de medlemsforeninger, der i 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
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fællesskab afholder større arrangementer. Der skal minimum være tre foreninger 
bag det større fællesarrangement, og hvis der indgår deltagerbetaling, skal en af 
foreningerne være ansvarlige for betalingsdelen. Deltagerbetalingen kan foretages 
direkte med kort via betalingsdelen på Nemtilmeld, hvorved de indbetalte beløb kan 
overføres samlet til den økonomiansvarlige forening efter tilmeldingsfristens udløb. 

 Sekretariatet udarbejder en vejledning til, hvordan foreningerne kan anvende det 
elektroniske ”Nemtilmeld” via Frivillighuset Vindrosen.     

 Vindrosen vil understøtte synliggørelse af de større fælles offentlige arrangementer 
ved at tilbyde udsendelse af invitationer pr. mail til hele repræsentantskabet, omtale 
i Vindrosens nyhedsbrev, på Vindrosens hjemmeside og Facebook-side.  

 

5. Godkendelse af PR-udvalgets forslag til profil-linje 
Frivillighuset Vindrosens PR-udvalg bestående af Claus Brinch-Danielsen, Cliff Hulsten, 
Janus Valsted og Britt Schak Hansen har d. 3. april 2019 fået to nye opgaver af bestyrelsen: 
Eftersyn af Vindrosens profil-linje og udarbejdelse af et forslag til hvordan kontakt til 
mulige støttemedlemmer kan udformes og håndteres. 
 
Claus, Cliff og Janus mødtes d. 24. april og udarbejdede et forslag til justering af 
Frivillighuset Vindrosens profil-linje. Claus og Cliff præsenterer forslaget på 
bestyrelsesmødet. Udvalget venter med at gå i gang med opgaven vedr. kontakt til 
støttemedlemmer til profillinjen er på plads.  

 

Beslutning 
 Frivillighuset Vindrosens profil-linje justeres således, at der anvendes samme type 

skrift på officielle dokumenter. Skrifttypen ”Georgia” på 12. pkt. anvendes som 
standard for normalskrift.    

 Cliff præsenterer oplæg til profil-linje til hjemmesiden på bestyrelsesmødet d. 27/8. 

 

6. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune 
Frivillighuset Vindrosens formand, næstformand og daglig leder har afholdt møde med 
Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 4. april. På mødet blev bl.a. drøftet Vindrosens 
lokalesituationen i Esbjerg, rammer for fremtidige dialogmøder og fejring af frivillig-
fredag. Jf. bilag: FVB_190604_Bilag_6a_Referat af samarbejdsmøde 4 april 2019.    
 
De seneste år har Vindrosens medlemsforeninger mødtes til et årligt fælles dialogmøde 
med byrådspolitikere fra fire fagudvalg: Social & Arbejdsmarked, Sundhed & Omsorg, 
Børn & Familie samt Kultur & Fritid. Vindrosen har foreslået en ny model for dialogmøder, 
hvor de årlige dialogmøder fra 2019 til 2022 erstattes af en blanding af foretræde for 
fagudvalgene, dialogmøder og en åben invitation fra Vindrosen. Modellen er blevet 
godkendt i de fire fagudvalg den 27. maj. 
FVB_190604_6b_Ny model for dialogmøder mellem udvalg og Frivillighuset Vindrosen 
   
Vindrosens formand og daglig leder har haft dialogmøde med Social & 
Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. maj. På mødet har Vindrosen drøftet opfølgning og 
udmøntning af Esbjerg Kommunes strategi for den frivillige sociale indsats. Herunder 
samarbejdet med Esbjerg Kommune på alle niveauer, kriterier for støtte til den frivillige 
sociale indsats samt det akutte behov for mere adgang til lokalerne i stueetagen i 
Exnersgade 4.  
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Vindrosen forventer at holde dialogmøder med de tre andre fagudvalg i efteråret 2019. 
Inden dialogmøderne afholdes, vil Vindrosen høre medlemsforeningerne, om de har 
ønsker/problemstillinger af generel karakter, som de ønsker at Vindrosen skal tage op med 
udvalgene.     
Frivillighuset Vindrosen har i maj måned indsendt høringssvar til Esbjerg Kommune vedr. 
forslag til forenkling af § 18 kriterier og til byrådets forslag til Vision 2025 jf. bilag:   
FVB_190604_6c_Frivillighuset Vindrosens kommentar til forslag om nye § 18 kriterier 
FVB_190604_6d_Høringssvar fra Frivillighuset Vindrosen om vision 2025 
 

Beslutning 
Orientering taget til efterretning med følgende beslutning: 

 På Vindrosens næste samarbejdsmøde med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen, 
vil Vindrosen foreslå at Esbjerg Kommune laver spørgeskemaundersøgelse om 
foreningernes tilfredshed med Frivillighedsfesten, herunder finansieringsformen. 

 

7. Orientering om aktiviteter for medlemmer  
Frivillighuset Vindrosen arrangerer kurser, temamøder, netværksmøder og synliggørelses-
arrangementer for medlemmer efter behov. Sæt allerede nu kryds i kalenderen til følgende 
aktiviteter i 2019:   

D. 20. august kl. 19-21:  §18 vejledningsmøde, Vindrosen Esbjerg 
D. 7. september kl. 10-15:  Foreningernes Dag i Esbjerg (Arr. Cityforeningen) 
D. 10. oktober kl. 19-21:  Fællesmøde i Bramming 
D. 23. oktober kl. 16-18:  Frivilligjob workshop  
D. 29. oktober kl. 11-14:  Social infomesse, Social & Sundhedsskolen  
D. 2. november kl. 10-13:  Sundhedsmesse, Sæddingcentret  
D. 19. november kl. 19-21:  Fællesmøde i Ribe 

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 med følgende beslutning:  

 Pga. medlemsforeningernes begrænsede interesse i at deltage til Vestkystløbet 
under Vindrosens paraply, vil Vindrosen ikke deltage til Vestkystløbet næste år.  
 

8. Orientering fra sekretariatet   
Nyt forum for samarbejde 
Esbjerg Kommune åbnede sidste år op for, at foreningerne kan søge § 18 midler til 
aktiviteter, som flere foreninger arrangerer i fællesskab. For at tilskynde til mere 
samarbejde mellem foreningerne afholdt Vindrosen et § 18 samarbejdsmøde den 7. maj, 
hvor 26 frivillige deltog. Mange ønskede at forene kræfter med andre foreninger for bedre 
at kunne hyre dygtige og dyre foredragsholdere. Andre ønskede at samarbejde om at 
arrangere udflugter med forskellige sociale mål. Nogle havde ofte svært ved at fylde en bus 
alene mens andre ville samarbejde for økonomiens skyld. Flere af foreningerne fremførte, 
at de gerne vil samarbejde uanset muligheden for at søge støtte fra § 18 midlerne. Det 
største problem i forhold til at føre det ud i livet, er at finde de foreninger, som man kan 
samarbejde med.  
 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
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Det vil vi i Frivillighuset Vindrosen gerne gøre mere for at støtte op om og facilitere. Derfor 
har vi lanceret et online-forum på Facebook, hvor foreningerne og/eller enkeltpersoner 
nemt og hurtigt kan snakke med hinanden. Det eneste, foreningerne skal gøre, er at følge 
linket herunder og derefter anmode om at blive medlem. Når Vindrosen har godkendt 
foreningen, kan de skrive i forummet.  
https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/ 

 
Personale 
Vindrosens PR og foreningskonsulent Janus Valsted skal have barselsorlov i august og 
september. I denne periode ansattes der ikke en barselsvikar, og derfor vil Vindrosen ikke 
kunne yde sin sædvanlige medlemsservice og aktiviteter.  
 

Beslutning 
 Orientering taget til efterretning 

 
 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. august i Ribe 
I henhold til bestyrelsens aktivitets- og mødeplan skal følgende punkter som minimum på 
dagsorden til næste møde:  

 Godkendelse af 2. Kvartalsregnskab og budgetopfølgning 
 Opfølgning på Strategi 2019-2021 
 Opfølgning på handleplan 2019 

Beslutning 
Bestyrelsen ønsker følgende særlige dagsordenspunkter, der skal på til næste 
bestyrelsesmøde d. 27. august kl.16.30-18.30 i Frivillighuset Vindrosen Ribe, Tangevej 6: 

 Orientering fra PR-udvalg om opdatering af hjemmesiden ved Cliff 
 Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune 

 
 

10. Evt. 
Ella orientering om Røde Kors samarbejde med Stofa vedr. reklamespot om hurtigt 
bredbånd på Mandø. 
 

https://www.facebook.com/groups/2518729871687621/

