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Referat af Frivillighuset Vindrosens bestyrelsesmøde 
den 12. oktober 2022   

 
 
Tilstede: Navn (Forening) 

Gitte Morberg Jensen (Træfpunkt Sædding), Erling Winterskov (Ældre Sagen Esbjerg), 

Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk i Esbjerg/Varde), Bent Peter Larsen (Kræftens 

Bekæmpelse Esbjerg); Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Flemming 

Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Jens Grønskov (suppleant/DHF 

Esbjerg), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

Afbud: Maja Theresia Muff Jensen (suppleant/IMMC) 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning  
FVB_221012_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 
2022  
 

3. Samarbejde med Mary Fonden  
 

4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2023  
FVB_221012_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen budget 2023  

 

5. Samarbejde med Esbjerg Kommune  

6. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper 
 

7. Orientering fra formandskab og daglig leder 
 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer  
 

9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 30. november 
 

10. Modtagelse af donation fra Middelfarts Sparekasse 
 

11. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutning 

 Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af 3. kvartsregnskab og budgetopfølgning 

Status for Frivillighuset Vindrosens regnskab 2022 pr. 1. oktober og opfølgning på budget 

2022 ved daglig leder jf. bilag: 

FVB_221013_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvartalsregnskab og budget 2022 

 

Beslutning 

 3. kvartalsregnskab og budgetopfølgning godkendt 

 

 

3. Samarbejde med Mary Fonden om ”Unge og Ensomhed” 
Mary Fonden har henvendt sig til Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune og 

Frivillighuset Vindrosen, om vi var interesserede i at deltage i et 3½ årigt 

udviklingsprojekt ”Unge & Ensomhed”, som Mary Fonden vil udvikle i tre af landets 

kommuner. Frivillighuset Vindrosens bestyrelsen besluttede d. 18. august at støtte op om 

projektet, som passer fint i Vindrosens strategi med at fremme unges deltagelse i frivillige 

fællesskaber. Esbjerg Kommune har ligeledes tilkendegivet sin interesse for projektet. 

 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder deltog d. 22. september i 

samarbejdsmøde med Mary Fonden og Esbjerg Kommune. Den officielle projektstart og 

præsentation af projektet forventes ske ultimo november, når aftalen med den sidste og 

tredje samarbejdskommune er indgået. Projekttidsplanen er forskudt et kvartal og projekt 

opstart d. 1. oktober 2022. Mary Fonden vil give 210.000 kr. årligt til at Frivillighuset 

Vindrosen kan ansætte en fællesskabsguide ca. 12 timer om ugen med opstart primo 2023. 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 Daglig leder og formand varetager ansættelsen af fællesskabsguide 
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4. Godkendelse af Frivillighuset Vindrosens budget 2023 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens budget 2023 ved daglig leder jf. bilag.   

I budget 2023 er der på indtægtssiden budgetteret med 1.266.600 fra Esbjerg Kommune, 

350.000 kr. fra Socialstyrelsen og 210.000 kr. fra Mary Fonden. Disse drifts-og 

udviklingsmidler er bevilliget.  

 

Frivillighuset Vindrosens driftsbevillinger fra kommunen og staten har været det samme 

beløb siden 2015. Tilskuddene er ikke pris- og indeksreguleret. Vindrosens største 

udgiftspost er lønninger til en personalestab bestående af 2 fuldtidsansatte på ordinær løn 

og 3 deltidsansatte ansat på gamle fleksjobvilkår med stor refusion. Vindrosen følger HK 

overenskomst og de seneste års lønudvikling har bevirket øget lønudgifter. De seneste år 

har Vindrosen reduceret på udgifter til især foreningsservice og administrationsudgifter, 

men smertegrænsen er nået i forhold til yderligere besparelse på disse poster. Samtidig er 

øvrige udgifter til lokale, aktiviteter og synliggørelse steget som følge af almindelig 

prisudvikling og seneste pga. inflationen.  Derfor står Vindrosen med nye udfordringer 

med at få budget 2023 til at balancere.  

FVB_221012_Bilag_3_Frivillighuset Vindrosen budget 2023 

 

Beslutning 

 Frivillighuset Vindrosens budget 2023 drøftet og godkendt 

 

5. Samarbejde med Esbjerg Kommune 

Frivillighuset Vindrosens formand og daglig leder har på et opfølgningsmøde med Borger 

& Arbejdsmarkedssekretariatet d. 3. oktober drøftet: Socialkompasset, Mary Fonden, 

lokaler i Ribe og dialogmøde d. 30/9 om den nye strategi for den frivillige sociale indsats.  

 

Fritid, Sundhed & Omsorg har i september og oktober inviteret til 9 forskellige 

borgermøder om den nye sundhedspolitik. Frivillighuset Vindrosen har modtaget 

invitationen til borgermøderne og videresendt den til vores medlemsforeninger.  

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning  

 Dialogmødet om den nye strategi for den frivillige sociale indsats evalueret 

 Frivillighuset Vindrosens manglende involvering i proces om ny sundhedspolitik 

blev drøftet. Bestyrelsen sender mail til udvalg og forvaltningen herom. 
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6. Orientering fra bestyrelsens arbejdsgrupper   
Bestyrelsen nedsætter ad-hoc udvalg efter behov. Frivillighuset Vindrosen deltager pt. i tre 

samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.   

1) Ensomhed og mental sundhed, 2) Pårørende 3) Tilgængelighed i det offentlige rum.   

Bestyrelsen nedsatte d. 27/4 2022 en ny ungegruppe for at fremme rekruttering og 

fastholdelse af frivillige.  

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning. 

 

7. Orientering fra formandskabet og daglig leder 

Mundtligt orientering om seneste nyt fra møder med samarbejdspartnere samt om driften 

i sekretariatet. 

• Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark  

• Sydvestjysk Sygehus – Info Caféen 

• Rybners Esbjerg – Ambulancebehandleruddannelsen 

• UC-Syd Professionsfestival  

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

8. Orientering om aktiviteter for medlemmer i 2022 
Frivillighuset Vindrosens medlemmer har mulighed for at deltage i følgende aktiviteter:  

 

• D. 14. oktober kl. 8-15: March mod Ensomhed fra Varde til Esbjerg Rådhus.  

 

Se de udsendte invitationer i nyhedsmailen VindrosenNyt og tilmeld Vindrosens 

arrangementer via: https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/ 

 

Beslutning 

 Orientering taget til efterretning 

 

 

 

https://frivillighusetvindrosen.nemtilmeld.dk/
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9. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 30. november 

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

dagsorden til næste bestyrelsesmøde d. 30. november kl. 15.30-19.00. 

 Budgetopfølgning 2022 

 Budget 2023 

 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 9. marts 

 Drøftelse af hvem der genopstiller til bestyrelsen  

Beslutning 

 Bestyrelsen har følgende dagsordenspunkter, der også skal på til næste 

bestyrelsesmøde: Samarbejde med Esbjerg Kommune og Mary Fonden 

 

10. Modtagelse af Donation fra Middelfart Sparekasse  
Middelfart Sparekasses garantkunder har indstillet Frivillighuset Vindrosen til en donation 

fra Middelfart Sparekasse Esbjerg afdeling. Donationen er på 10.000 kr.  

Middelfart Sparekasses afdelingsdirektør Henrik Toverud Stokkebæk officielt overrækker 

donationen til bestyrelsen på mødet.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen modtager donationen  

 

11. Evt. 


