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Referat af bestyrelsesmøde 
 d. 13. maj 2020 kl. 16.30-17.30  

Frivillighuset Vindrosen, videomøde 
 
Tilstede: Navn (Forening) 

Formand Gitte Morberg Jensen, Næstformand Claus Brinch-Danielsen (Træfpunkt Sædding), Flemming 

Maienborg Kristiansen (Børns Voksenvenner Esbjerg), Karen Margrethe Nielsen (Mentornetværk 

Esbjerg/Varde), Ella Hedegaard (Røde Kors Esbjerg), Erling Winterskov (Ældre Sagen), Cliff Hulsten (X-

House), Bente Jørgensen (Ulykkes Patientforeningen), Britt Schak Hansen (Daglig leder/referent) 

 

Afbud: Karen Rasmussen (suppleant/Sct. Georgs Gildet i Bramming). 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2020 og budgetopfølgning 
 

3. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune 
 

4. Orientering om samarbejde med Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark  
 

5. Drøftelse af hvornår repræsentantskabsmøde kan afholdes 
 

6. Tilpasning af Vindrosens handleplan 2020 som følge af corona-krisen 
 

7. Næste bestyrelsesmøde  
 

8. Evt.  
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 

 Dagsorden godkendt. 
 Bestyrelsen vil helst mødes fysisk fremfor at holde videomøder. Næste 

bestyrelsesmøde i august holdes med fysisk fremmøde.  
 

2. Godkendelse af 1. kvartalsregnskab 2020 og budgetopfølgning 
Gennemgang af Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab 2020 og opfølgning på budget 

2020 ved daglig leder. Frivillighuset Vindrosen afventer bevillingssvar fra Socialministeriet 

om tilskud på 350.000 kr., som vi har ansøgt fra pulje til Grundfinansiering af Frivilligcentre 

(FRIG).   

FVB_200513_Bilag_2_Frivillighuset Vindrosen 1. kvartalsregnskab 2020 og budget 2020.  

 

Beslutning  
 Frivillighuset Vindrosens 1. kvartalsregnskab godkendt  
 Budgetopfølgning godkendt 
 Daglig leder følger op på sag om afslag om sygepengerefusion fra Esbjerg 

Kommune.   

 

 

3. Orientering om samarbejde med Esbjerg Kommune 
 

Borger & Arbejdsmarked forvaltningen 

Vindrosens formand, næstformand og daglig leder holdt videomøde med Borger & 

Arbejdsmarked forvaltningen den 22. april. På mødet blev corana-situationen drøftet.  

 

Vindrosen spurgte ind til om foreninger skal tilbagebetale § 18 og § 79 midler, som de har 

modtaget til aktiviteter i 2020 og ikke kan afholde pga. Corona restriktioner. Forvaltningen 

vil undersøge sagen nærmere. 

 

Vindrosen orienterede om, at Røde Kors har lanceret SnakSammen i samarbejde med 

Boblberg, hvor borgeren har mulighed for at booke en videosamtale med en frivillig.  

Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Bobleberg går frem til d. 1. september 2020. For 

ikke at risikere ”at barnet smides ud med badevandet” vil Vindrosen gerne drøfte 

mulighederne for at Esbjerg Kommune genovervejer forlængelsen af samarbejdsaftale med 

Bobleberg. 

Forvaltningen orienterede, at Esbjerg Kommunes Center for Socialpsykiatri pt. afprøver 

platformen Online Befriender, som giver ensomme borgere mulighed for at have en 

videosamtale med en frivillig. Det blev aftalt, at sagen bliver drøftet igen på næste møde i 

august med henblik på at gøre status over erfaringerne med videosamtaler på de to 

platforme under corona-krisen.  
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Vindrosen anbefalede forvaltningen, at dialogmødet d. 9. juni udskydes til 2021 pga. 

Corona situationen. 

 

 

Udsatterådet 

Vindrosens formand deltog i videomøde med udsatterådet d. 28. april. Udsatterådet fik en 

introduktion til Online Befriender med henblik på, at Udsatterådets medlemmer kan være 

ambassadører. Det blev aftalt at Udsatterådets medlemmer kan få oplæg om Online 

Befriender i deres foreninger for at udbrede kendskabet til projektet. Udsatterådet 

orienterede gensidigt hinanden om situationen for udsatte borgere som følge af Corona 

restriktionerne. Udsatterådet fortsætter med at uddele Socialt Klippekort til 

byrådspolitikkerne.  

 

Sundhed & Omsorg forvaltningen 

Sundhed & Omsorg forvaltningen havde forventet at Sundheds- og Omsorgsudvalget inden 

april skulle drøfte, hvordan processen for udviklingen af en bredere pårørende politik 

skulle forløbe, herunder hvordan foreningerne involveres. Vindrosen har fået en 

tilbagemelding fra direktøren om, at den slags arbejde desværre er udsat pga. Covid-19 

pandemien. 

 

Beslutning  
På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. maj 

vedtog, at støtte til frivillig social indsats, som ikke er anvendt i tildelingsåret 2020 pga. 

corona restriktioner, kan overføres til 2021, idet der dispenseres fra kravet om 

tilbagebetaling. Forvaltningen sender besked til de 74 foreninger, der har modtaget § 18 

midler. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har endnu ikke behandlet sagen vedr. § 79 

midlerne.  

 

 Orientering taget til efterretning 
 Daglig leder følger op på sagen vedr. mulighederne for at overføre § 79 midler på 

lige vilkår med § 18 midlerne. 
 På bestyrelsesmøde i august præsenteres og drøftes erfaringerne med de to 

onlineplatforme Bobleberg og Online Befriender under corona krisen inden sagen 
drøftes med forvaltningen d. 20. august.  

 

4. Orientering om Frivilligcenter og Selvhjælp Danmark  

Frivillighuset Vindrosen er medlem af landsforeningen Frivilligcentre og Selvhjælp 

Danmark (FriSe). På FriSes årsmøde d. 6. marts deltog Vindrosens formand, næstformand 

og daglig leder sammen med 64 andre Frivillighuse/centre og selvhjælpsorganisationer.   

 

To unge ambassadører fra Verdensmålsakademiet gav gode ideer til, hvordan vi lokalt kan 

arbejde med FN’s 17 Verdensmål.  Filosof, forfatter og konsulent i DIF Preben Astrup holdt 

oplæg om ”Frivillige fællesskaber for dem, der er på røven?”. Redaktør på Futuriblerne og 

journalist Karen Lumholt holdt oplæg om ”Fem tendenser for fremtidens fællesskaber”. 

Efter foredragene var der workshop, hvor frivilligcentrene på tværs af landet delte 

erfaringer og debatterede om ensomhed, arbejdsmiljø og inclusion.  
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Til FriSes generalforsamling d. 7, marts blev Vindrosens daglige leder valgt som suppleant 

til FriSes bestyrelse.  

 

Beslutning  

På mødet orienterede daglig leder, at Frise har sendt information og anbefaling til 

Frivilligcentrene om genåbningen, som Vindrosen følger. Formand og daglig leder deltager 

d. 14/5 i FriSes Videomøde om genåbning af Frivilligcentre.  

Daglig leder deltager i videomøde d. 18/5 med Frivilligcenterleder i Region Syd vedrørende 

erfaringsudveksling om håndtering af COVID-19 og genåbning.  

 

 Orientering taget til efterretning. 

 

5. Drøftelse af hvornår det udsatte Repræsentantskabsmøde kan 

afholdes  
Den 19. marts skulle der have været repræsentationsmøde i Vindrosen. På grund af 

coronakrisen er mødet udsat på ubestemt tid. Indtil da bliver den nuværende bestyrelse 

siddende. 

 

Beslutning 

På mødet debatterede bestyrelsen mulighederne for at holde repræsentantskabsmøde i 

anden halvår af 2020, hvor alle 150 stemmeberettigede repræsentanter reelt har mulighed 

for at deltage i et fysisk møde.  

 

Det blev påpeget, at flere medlemsforeninger har aflyst alt mødeaktivitet resten af 2020, 

fordi de repræsenterer særlige sårbare grupper med øget risiko for COVID-19. Det blev 

fremført, at mange foreningsaktiviteter pga. nedlukning bliver udskudt til efteråret, 

hvorved det er ekstra vanskeligt at presse et repræsentantskabsmøde ind.  

 

Gitte, Claus, Ella, Bente, Erling og Karen Margrethe tilkendegav, at Vindrosens 

repræsentantskabsmøde skal udsættes til 2021. Flemming og Cliff tilkendegav, at 

Vindrosen bør indkalde til repræsentantskabsmøde i år, hvis muligt.   

 

Bestyrelsen vedtog herefter at:  

 

 Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer bliver siddende frem til 

repræsentantskabsmøde i marts 2021.   

 

 At repræsentantskabsmødet i 2020 udsættes til marts 2021. 
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6. Tilpasning af Handleplan 2020 i forhold til Corona-situationen 

Bestyrelsen og medarbejderne i Frivillighuset Vindrosen var d. 6. november samlet til en 

fælles strategiworkshop. Her blev indsatsområder og opgaver for 2020 drøftet og 

prioriteret. De tre højest prioriterede indsatsområder i 2020 er: Synliggørelse, 

frivilligformidling samt samarbejde og netværk. De konkrete aktivitetsmål for hvert 

indsatsområde fremgår af Vindrosens handleplan 2020, som bestyrelsen vedtog d. 4. 

december 2019.  

 

Corona-krisen har ændret væsentlig på Vindrosens muligheder for at realisere de mål, der 

blev opstillet i handleplan 2020. Pt. har vi udskudt og aflyst en række mødeaktiviteter og 

der er lukket for lokaleudlån i vores tre frivillighuse til foreløbig d. 8. juni. Vindrosen 

tilbyder medlemmerne kurser online og konsulentsparring i brug af videomøder mv.   

 

 Bestyrelsen drøfter om Corona situationen giver anledning til, at Vindrosen skal 
fokusere på bestemte indsatser eller udvikle nye tiltag?    

 

Beslutning 

 
 Sekretariatet fortsætter med at opfordre medlemmer til at komme med forslag til, 

hvordan Vindrosen yderligere kan understøtte foreningerne under og efter 
coronakrisen.  

 Sekretariatet kommunikerer mere ud om foreningernes gode eksempler om 
håndtering og nye tiltag under corona-krisen. De gode eksempler kan inspirere 
andre og tilskynde til mere erfaringsudveksling og samarbejde på tværs af 
foreningerne.  

 

8. Næste bestyrelsesmøde   

Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.   

 

Beslutning  

 Daglig leder sender forslag med mødedatoer i august til bestyrelsen 

 Foreløbig dagsordenpunkter er:  

o Præsentation og drøftelse af erfaringerne med de to onlineplatforme 

Bobleberg og Online Befriender under corona krisen. 

o Godkendelse af halvårsregnskab 2020 og budgetopfølgning 

o Opfølgning på Handleplan 2020 og Strategi 2019-2021 

 

9. Evt. 

Bente spurgte om det var muligt at bruge Vindrosens lokaler. Britt svarede, at det tidligst 

er muligt efter 8. juni.    


