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Referat af bestyrelsesmøde 

Frivillighuset Vindrosen 

Exnersgade 4, 6700 Esbjerg 

d. 30. oktober 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), , 

Casper Rasmussen (Sygdom & Sundhedsfremme/Ventilen), Bente Jørgensen (Handicap/UlykkesPatientforeningen), 
Cliff Hulsten (Væresteder og Socialt Udsatte/X-House), Karen Margrethe Nielsen (1. suppleant/Mentornetværk 

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

 

Afbud:  

Bjarne Hansen (Integration & Etniske minoriteter/ Frivilliggruppen Ribe, DFH) 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Godkendelse af 3. kvartalsregnskab 2018 og budgetopfølgning 
FVB_181030_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvt.regnskab og forslag til revideret budget 2018 

 

3. Handicaptilgængeligheden i Vindrosen Esbjerg  
FVB_181030_Bilag_3_Brev til Vindrosen om handicaptilgængelighed 

 

4. Debat om Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 
FVB_181030_Bilag_4_Udkast til Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 

 

5. Godkendelse af forslag til budget 2019 
FVB_181030_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

6. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform  

 

7. Orientering fra sekretariatet 

a. Aktiviteter for medlemmer i 2018 

b. Planlægning af aktiviteter for medlemmer i 2019 

c. SDU praktikants undersøgelse af hvordan Vindrosen bidrager til social 

værdiskabelse 

d. Effektivisering arbejdsgange  

e. Revidering af personalepolitik   

 

8. Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. november 

9.  Evt.  



 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Dagsorden godkendt. 

 

 

 

2. Godkendelse af 2. kvartalsregnskab 2018 og budgetopfølgning 

Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 3. kvartalsregnskab 2018 og forslag til revideret budget 

2018 ved daglig leder.  

 

Bestyrelsen nedsatte d. 28. august et organisationsudvalg, der kan komme med forslag til, hvordan 

Frivillighuset Vindrosens fremtidig organisering og bestyrelsessammensætning bør være for at 

imødekomme Vindrosens fremtidige strategiske indsatser og FRIG-krav. I udvalget deltager Casper, 

Gitte og Erling og fra sekretariatet deltager Britt. Organisationsudvalget indkaldes, når 

Socialstyrelsen har konkretiseret kravene til bestyrelsessammensætningen.  

 

FVB_181030_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 3. kvt. regnskab og forslag til revideret budget 2018 

 

Beslutning                                                                                                                                                  

 3. Kvartalsregnskab og revideret budget 2018 godkendt. 

 Daglig leder indhenter tilbud om ny IT-infrastruktur til effektivisering af den administrative 

drift. Fra bestyrelsen deltager Cliff som sparringspartner vedr. evt. ny IT-løsning, som 

fremlægges for bestyrelsen på næste møde d. 27. november.    

 

 

3. Handicaptilgængelighed i Vindrosen  

Frivillighuset Vindrosen har modtaget et brev fra Polioforeningen, UlykkesPatientForeningen samt 

DH Esbjerg vedr. handicaptilgængeligheden til Frivillighuset Vindrosens mødelokaler i Exnersgade 

4, Esbjerg. De 3 foreninger skriver, at mange af deres medlemmer er kørestolsbrugere eller dårligt 

gående. Foreningerne tør ikke længere booke lokaler i Exnersgade 4, idet de flere gange har oplevet 

at trappeliften og elevatoren ikke virker. I brevet beskriver foreningerne flere konkrete episoder, 

hvor medlemmer har siddet fast og måtte vente længe for at kunne blive hjulpet ned igen. Dette har 

skabt meget utryghed blandt medlemmerne, når møderne holdes i Exnersgade. Endvidere påpeger 

foreningerne, at mødelokalerne på 1. sal ikke er ret store til kørestolsbrugere.  

 

Sekretariatet er bekendt med de konkrete episoder, som foreningerne omtaler i brevet og er enig i , at 

det er meget utrygt for alle parter. Selvom Vindrosen har skiftet til elevatorservicefirma, der har en 

rimelig hurtig responstid, er problemet med trappelift/elevators kapacitet og driftsstabilitet ikke løst.  

De nuværende problemer med handicaptilgængeligheden i Exnersgade 4 skal løses i samarbejde 

med Esbjerg Kommune, der udlejer lokalerne til Frivillighuset Vindrosen.  

 

FVB_181030_Bilag_3_Brev til Vindrosen om handicaptilgængelighed 

 



 

Beslutning 

 Bestyrelsen vil arbejde for at gøre mødelokalerne i Exnersgade mere handicaptilgængelige og 

har drøftet flere løsningsmuligheder.  

 Formand og daglig leder forelægger handicaptilgængeligheds problematikken og 

løsningsforslag på deres kvartalsmøde med Borger & Arbejdsmarkedsforvaltningen d. 14. 

november.   

 

4. Debat om Frivillighuset Vindrosens 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.  

 

Daglig leder har efter et møde med formand og næstformand sammenfattet ønskerne i det første 

udkast til en ny strategi for 2019-2021. Daglig leder har drøftet og tilpasset udkastet sammen med 

personalet d. 19/10. På bestyrelsesmødet gennemgik daglig leder udkastet til strategi 2019-2021.  

FVB_181030_Bilag_4_Udkast til Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021 

 

Beslutning                                                                                                                                                  

 Bestyrelsens kommentar til strategi indarbejdes af daglig leder og fremlægges til godkendelse 

på næste bestyrelsesmøde d. 27. november.  

 Bestyrelsens forslag til Strategi 2019-2021 udsendes til høring i repræsentantskabet og 

godkendes endeligt på repræsentantskabsmødet d. 21. marts 2019.   

 

5.  Godkendelse af forslag til 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_181030_Bilag_5_Forslag til Frivillighuset Vindrosens budget 2019 

 

Beslutning                                                                                                                                                   

 Forslag til budget 2019 godkendt. 

 

6. Drøftelse af bestyrelsens arbejdsform   

Bestyrelsen aftalte på sit møde d. 28. august, at drøfte bestyrelsens arbejdsform nærmere på oktober 

mødet. Det drejer sig bl.a. om, hvilket grundlag bestyrelsen skal træffe sine beslutninger på 

(omfanget af mødebilag) og behovet for fast mødeevaluering.  

 

Beslutning 

 Bestyrelsen var tilfreds med den justerede og forkortede form for mødedagsorden og bilag, som 

var sendt ud til dagens bestyrelsesmøde.  

 Bestyrelsen var tilfreds med muligheden for at kunne rekvirere ekstra baggrundsmateriale hos 

daglig leder og senere hen via en adgangsmulighed til en onlinebaseret bestyrelsesmappe.    

 Bestyrelsen ønsker ikke at mødeevaluering skal være et fast dagsordenpunkt efter hvert 

bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil i stedet runde dagens mødeafvikling af under evt, såfremt et 

bestyrelsesmedlem ønsker det.  



 

7.  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) Aktiviteter for medlemmer i 2018 

I nyhedsmailen VindrosenNYT oktober blev Vindrosens kommende aktiviteter for oktober og 

november oplistet – oversigt og link til invitationer kan ses på vores hjemmeside: 

https://vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/299-mange-nye-begivenheder-i-

frivillighuset-vindrosen 

 

Efterfølgende har vi fået tildelt et lokalt kursus fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde ”Ledelse 

af peer frivillige”, som afholdes onsdag d. 28. november kl.10-16 i Frivillighuset Vindrosen, 

Esbjerg. Invitationen er sendt pr mail til alle foreninger og ligger på hjemmesiden:  

https://vindrosen-huset.dk/kalender/begivenhedskalender/begivenhedsdetalje/602/-/kursus-i-

ledelse-af-peer-frivillige 

 

b) Planlægning af aktiviteter for 2019 

Sekretariatet er i gang med at planlægge aktiviteter for 2019. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 

til Frivillighuset Vindrosens Repræsentantskabsmøde d. 21. marts kl. 17-20.   

Sekretariatet undersøger muligheder for at synliggøre Vindrosen og medlemmerne i tilknytning 

til f.eks. Vestkystløbet d. 2. juni, et synliggørelsesarrangement i Ribe og i forbindelse med 

Frivillig Fredag d. 27. september 2019.   

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

huset.dk 

 

c) SDU praktikants undersøgelse af hvordan Vindrosen bidrager til social værdiskabelse  

I perioden d. 3/9 – 7/12 2019 er Nadia Frandsen i studiepraktik i Frivillighuset Vindrosen. 

Nadia læser Sociologi og kulturanalyse på SDU i Esbjerg. I løbet af sin studiepraktik laver 

Nadia en undersøgelse, hvor hun bl.a. gennemfører interview med en række medlemsforeninger.  

   

d) 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.  

 

e) Revidering af personalepolitik 

Vindrosens personalepolitik er senest blevet opdateret i 2012 og trænger således til en 

opdatering.  

Beslutning:                                                                                                                                               

 Orientering taget til efterretning med følgende beslutninger:  

 Frivillighuset Vindrosen deltager som paraplyorganisation til Vestkystløbet søndag d. 2. juni 

med en fællesstand for alle medlemsforeninger. Sekretariatet sender snarest besked til 

medlemsforeninger om dette nye medlemstilbud om synliggørelse og styrkelse af 

fællesskabet i egen forening og på tværs af foreningerne. 

 Daglig leder og formandskabet udarbejder et forslag til revideret personalepolitik, når 

frivilligcentrenes nye kvalitetsmodel foreligger i starten af 2019.  

https://vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/299-mange-nye-begivenheder-i-frivillighuset-vindrosen
https://vindrosen-huset.dk/nyheder/nyhedsoversigt/299-mange-nye-begivenheder-i-frivillighuset-vindrosen
https://vindrosen-huset.dk/kalender/begivenhedskalender/begivenhedsdetalje/602/-/kursus-i-ledelse-af-peer-frivillige
https://vindrosen-huset.dk/kalender/begivenhedskalender/begivenhedsdetalje/602/-/kursus-i-ledelse-af-peer-frivillige
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk
mailto:vindrosen@vindrosen-huset.dk


 

8.  Særlige punkter til næste bestyrelsesmøde d. 27. november 

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

dagsorden til næste møde:  

 Budgetopfølgning 

 Forslag til Strategi 2019-2021 

 Forslag til budget 2019 

 Forslag til handleplan 2019 

 Godkendelse af dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 21. marts 2019 og hvem fra 

bestyrelsen genopstiller  

 

Beslutning:  

 Foruden ovenstående dagsordenpunkter skal orienteringspunktet fra sekretariatet som 

minimum indbefatte en tilbagemelding om mødet med forvaltningen d. 14. november ved. 

handicaptilgængeligheden i Exnersgade 4.  

 

9.  Evt.  

 Cliff orienterede at X-House havde haft gode erfaringer med at søge frivillige via facebooks 

stillingsoplagsfunktion.  

 Bestyrelsesmedlemmer underskrev Vindrosen nye samtykkeerklæring vedr. offentliggørelse 

af persondata.  

 


