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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen 

d. 5. februar 2019 kl. 15.30-18.30 
 

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), Casper Rasmussen (Sygdom & 

Sundhedsfremme/Ventilen), Flemming Maienborg Kristiansen (Børn & Unge/Børns Voksenvenner 

Esbjerg),  Bente Jørgensen (Handicap/UlykkesPatientforeningen), Karen Margrethe Nielsen (1. 

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

 

Afbud:  

Erling Winterskov (Ældre/Ældre Sagen), Bjarne Hansen (Integration & Etniske minoriteter/ 

Frivilliggruppen Ribe, DFH), Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte/X-House), 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2018 
FVB_190205_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosens årsrapport 2018 

FVB_190205_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2018  

 

3. Repræsentantskabsmøde og forslag til vedtægtsændringer 
FVB_190205_Bilag_3_Bestyrelsesn forslag til ændringer af Frivillighuset Vindrosens vedtægter   

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2018  
FVB_190205_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2018. 

 

5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens forandringsteori og strategi 2019-2021 
FVB_190205_Bilag_5a_Frivillighuset Vindrosens forandringsteori 2019-2021 

FVB_190205_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021  

 

6. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019  
FVB_190205_Bilag_6a_Frivillighuset Vindrosens resultater 2018 og mål 2019 

FVB_190205_Bilag_6b_Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019  

 

7. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2019 
FVB_190205_Bilag_7_Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

8. Orientering fra sekretariatet 

 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 11. marts 

 

10.  Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden  

 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

• Dagsorden godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2018 

Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2018 er blevet revideret af vores revisor fra Deloitte.  

På bestyrelsesmødet gennemgår daglig leder Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2018 og 

revisionsprotokollat til årsregnskab 2018.  

FVB_190205_Bilag_2a_Frivillighuset Vindrosen årsregnskab 2018.  

FVB_190205_Bilag_2b_Frivillighuset Vindrosen revisionsprotokol 2018. 

 

Beslutning                                                                                                                                                  

• Frivillighuset Vindrosens årsregnskab 2018 godkendt. 

• Frivillighuset Vindrosens revisionsprotokol 2018 godkendt. 

 

 

3. Repræsentantskabsmøde og forslag til vedtægtsændringer   

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 indeholdende dagsorden.  I år vil bestyrelsen stille forslag om vedtægtsændringer 

under dagsorden punkt 5 ”Behandling af indkomne forslag”.  

 

Baggrunden for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er, at Frivillighuset Vindrosen skal 

ændre på sin bestyrelsessammensætning for at kunne modtage 350.000 kr. i årligt driftstilskud fra 

Socialstyrelsens Frivilligcentergrundfinansieringspulje (FRIG).  

 

I ansøgningsvejledningen til FRIG-puljen fremgår det, at Frivilligcentrene skal levere ” 

”Dokumentation for, at vedtægterne danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse med 

repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer.” 

 

Hensigten med kravet er, at frivilligcentrenes bestyrelse afspejler lokalmiljøet og har forskellige 

relevante kompetencer i overensstemmelse med frivilligcenterets profil, formål, kerneopgaver og 

strategi.  Den brede sammensætning skal styrke samarbejdet på tværs af forskellige områder og 

sætte flere vinkler og ideer i spil, så frivilligheden i højere grad tænkes på tværs af områder, som 

kan være gensidigt befordrende.  

 

For at efterleve kravet skal frivilligcentrenes vedtægter sikre, at andre end repræsentanter fra frivillige 

sociale foreninger kan vælges til bestyrelsen. I vedtægterne skal der endvidere være en 
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hensigtserklæring som giver udtryk for, at frivilligcenteret reelt har til hensigt at arbejde for en bredt 

sammensat bestyrelse. 

 

Vindrosens bestyrelse vedtog på sit møde d. 28/8 2018, at organisationsudvalget ”kan komme med 

forslag til, hvordan Frivillighuset Vindrosens fremtidig organisering og bestyrelsessammensætning 

bør være for at imødekomme Vindrosens fremtidige strategiske indsatser og FRIG-krav.”  

 

Vindrosens organisationsudvalg bestående af Gitte, Casper og Erling fra bestyrelsen og Britt fra 

sekretariat har udarbejdet et forslag til vedtægtsændringer, som kan imødekomme FRIG-kravene.  

 

FVB_190205_Bilag_3_Bestyrelsesn forslag til ændringer af Frivillighuset Vindrosens vedtægter 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

• Organisationsudvalgets forslag til vedtægtsændringer drøftet og godkendt. 

• Sekretariatet sender d. 7. februar medlemmer en indkaldelse til repræsentantskabsmøde d. 

21. marts med dagsorden og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Hvis vedtægtsændringer 

godkendes, træder de i kraft med øjebliklig virkning. Derfor skal der i dagordenspunkt 7 

”Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen” tilføjes, at såfremt vedtægtsændringer 

under dagsordenpunkt 5 godkendes vil dagsordenpunkt 7 ændres til ”Valg af repræsentanter til 

bestyrelsen”.    

• Såfremt en medlemsforening har konkrete ændringsforslag til bestyrelsens forslag om 

vedtægtsændringer, skal de fremsendes skriftligt til Vindrosen senest d. 7. marts kl. 12, hvor 

fristen for indkomne forslag udløber. Herefter tager bestyrelsen stilling til, hvilke evt. 

indkomne ændringsforslag bestyrelsen vil anbefale repræsentantskabet at imødekomme eller 

ikke imødekomme.  

• Senest 1 uge før repræsentantskabsmødet modtager de tilmeldte repræsentanter bilagene til 

dagsorden dvs. eventuelle indkomne ændringsforslag, bestyrelsens anbefalinger til 

indkomne forslag, årsberetning 2018, årsregnskab 2018 og budget 2019. 

 

 

 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2018 

Daglig leder og formand har skrevet et forslag til Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2018, som 

bestyrelsen skal drøfte, tilpasse og godkende på mødet.  

 

I beretningen er der gjort rede for, hvilke resultater Frivillighuset Vindrosen har opnået i 2018 i 

forhold til de mål, som bestyrelsen har opstillet.  

 

Årsberetning fremsendes til repræsentantskabet en uge før repræsentantskabsmødet.   

 

FVB_190205_Bilag_4_Frivillighuset Vindrosen årsberetning 2018. 

 

Beslutning  

• Frivillighuset Vindrosens årsberetning 2018 godkendt. 
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5. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens forandringsteori og strategi 2019-2021 

D. 20. september 2018 deltog Frivillighuset Vindrosens bestyrelse og personale i en fælles 

strategiworkshop, der resulterede i en række ønsker til indsatsområder for de kommende år.  

Bestyrelsen har på sit mødet d. 30. oktober debatteret det første udkast til en ny strategi for 2019-

2021. På grundlag af bestyrelsens tilbagemeldinger og FriSes udspil til ”Kvalitetsmodel for 

Frivilligcentrene” og FRIG-kravene har daglig leder og formand udarbejdet et forslag til 

Frivillighuset Vindrosens forandringsteori og strategi 2019-2021. 

 

Frivillighuset Vindrosen arbejder efter tre langsigtede mål, som vi ønsker at opnå blandt og i 

samspil med vores medlemsforeninger og -grupper i Esbjerg Kommune.  

• Øge deltagelsen i de frivillige sociale, sundhedsfremmende og humanitære fællesskaber uanset alder, 

social status, etnicitet eller handicap 

• Øge kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige indsatser med et socialt sigte  

• Styrke en helhedsorienteret social lokal indsat mellem foreninger, kommunen og andre relevante 

samarbejdspartnere 

De langsigtede mål vil vi nå ved at realisere en række kortsigtede mål, som vi har sat inden for 

vores 6 arbejdsområder: Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, kompetenceudvikling, 

videncenter, samarbejde og netværk.   

 

FVB_190205_Bilag_5a_Frivillighuset Vindrosens forandringsteori 2019-2021 

FVB_190205_Bilag_5b_Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021  

 

Beslutning                                                                                                                                                    

• Frivillighuset Vindrosens forandringsteori og strategi 2019-21 godkendt.  

 

 

6.  Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019 

For at realisere vores strategi og forandringsteori udarbejder vi hvert år en handleplan, hvor 

konkrete mål, aktiviteter, deadline, ansvarlige, bidragsydere og målgrupper er beskrevet. 

 

På strategiworkshoppen d. 20/9 fremkom bestyrelsen og personalet med konkrete forslag/tiltag, der 

kan forbedre Frivillighuset Vindrosens indsatser indenfor vores 6 arbejdsområder. Disse forslag er 

indarbejdet i forslag til Handleplan 2019, som daglig leder har drøftet med personalet og 

fremlægger for bestyrelsen til godkendelse på mødet.  

 

FVB_190205_Bilag_6a_Frivillighuset Vindrosens resultater 2018 og mål 2019 

FVB_190205_Bilag_6b_Frivillighuset Vindrosens handleplan 2019  

 

Beslutning 

• Frivillighuset Vindrosens mål og handleplan 2019 godkendt. 
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7.  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_190205_Bilag_7_ Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

Beslutning                                                                                                                                                    

• Frivillighuset Vindrosens budget 2019 godkendt med følgende specificering for 

aktivitetsudgifter: Omkostning til Vestkystløbet begrænses til dække fælles 

teltplads/grillfaciliteter og deltagergebyr for Vindrosens frivillige og ansatte. 

Medlemsforeninger betaler deres selv deltagergebyr og forplejning. 

 

8.  Orientering fra sekretariatet  

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

beslutninger. Daglig leder orienterer mundtligt bestyrelsen herom.   

 

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

 

D. 14. marts kl. 15-17: Frivilligjob workshop 

D. 21. marts kl. 17-20: Repræsentantskabsmøde i Frivillighuset Vindrosen 

D. 9. april kl. 17-19: Infomøde for nye medlemmer 

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

D. 7. maj kl. 19-21: Samarbejdsmøde om § 18 aktiviteter i 2019 

D. 29. maj kl. 18.30-20.30: Kulturnat i Bramming – Åbent Hus i Vindrosen 

D. 20. maj kl. 15-17: Frivilligjob workshop 

D. 2. juni kl. 9-13: Vestkystløbet  

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

D. 7. september kl. 10-15: Foreningernes Dag i Esbjerg 

D. 27. september: Frivillig Fredag 

Beslutning:                                                                                                                                               

• Orientering taget til efterretning. 

 

 

9.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 11. marts 

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

dagsorden til næste møde:  

• Drøftelse af evt. indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

 

Beslutning:  

• Hvis der d. 7. martst er indkomne forslag til repræsentantskabsmødet indkalder daglig leder 

bestyrelsen til møde.   

 

10.  Evt.   


