Referat af De Frivilliges Hus’ bestyrelses
bestyrelsesmøde
Mandag d 09/01-2017
Deltagere: Pernille Cornelius, Ulla Serup Thomsen, Hans Ole Pehrson, Yasmin Khalil, Carsten Pedersen, Jan
Skougaard
- samt DFH Projektleder Rikke Brøndum
Afbud fra: Niels Andersen

Ordstyrer: Mikkel Smed

Referent: Rikke Brøndum

1. Velkomst ved DFH daglig leder Mikkel Smed
 Mikkel byder velkommen og glæder sig til at dele de mange gode bevægelser i DFH med
bestyrelsen
2. Godkendelse referat fra sidste møde
 Godkendt uden yderligere tilføjelser
3. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt med tilføjelse af punkterne netværksdannelse og Mænd i Fokus/ Kom Videre Mand.
4. Orientering fra De Frivilliges Hus ved Rikke og Mikkel
 Økonomi
i. DFH følger planmæssigt budgettet
 Nuværende projekter
i. Kom Videre Mand starter op d.d. med 5 deltagere og to gruppeledere
ii. Den svære samtale workshop er under udarbejdelse i samarbejde med VIA og 4
sygeplejestuderende
iii. Cykel projektet fortsætter muligvis under andet cykel projekt.
iv. Viborg spiser sammen – 20. januar i student house
v. Samarbejde med region ang. foreningscafe, DFH finder sygeplejestuderende som
frivillige.
vi. Bibliotek metode projekt, medfinansiering på 40 % - godt for DFH at få metode
vare på hylden
vii. Renovering af DFH i uge 8. ved MercanTec
1. Mejse inddrages på timebasis til b.la. indretning af lokaler og
hjemmeside.
viii. Legetøjsindsamling 2016 med frivillige var en stor succes, ca. 200 børn fik
udleveret gaver. Tilknyttet juletræs uddeling gav mening. Fortsætter i 2017.
ix. Frivilligbørs i Bjerringbro 4.april og i september i Viborg
 Temaer 2017
i. Unge og Frivillighed
1. VIA uddannelser (Sygepleje, pædagog, admin.bachelor) vil gerne
samarbejde og lave projekter, oplæg, events og workshops. DFH
som civilt læringsrum for studerende. DFH som socialt
projektfacilisatorer. Konkrete tiltag: Ung til Ung integrations projekt
(Madklub) omhandlende madlavning og flytte hjemmefra. Den svære

samtale. Frivillige til foreningscafe.

ii. Relationel velfærd
1. Tema som adressere: Hvad er det vi kan som civilsamfund og

hvordan kan vi støtte relationelt ift. at håndtere systemet:
Bisidderkurser, netværksgrupper. Frivillig tænketank.
iii. Det gode værtskab
1. Åbenhed og imødekommenhed. Åbne cafearrangementer med
foreningsoplæg. Overblik for foreninger og andre interesserede.
iv. Samskabelse
1. Tværsektorielle samarbejder. Frivilligbørs 4.april i Bjerringbro og til

september i Viborg. DFH inkaldes til samskabelsesforum i
kommunalt regi.
5. Visioner, mål og værdier – ved Mikkel
a. Opsamling fra bestyrelsesmøde 8. november 2016
i. Præsentation af værdier fra sidst og åben debat omhandlende ordlyden –
fortsættes
ii. DFH udarbejder et udkast til et sammenflettet værdi udsagn til 6.marts.
iii. DFH opfordre til at overveje hvordan bestyrelsen ønsker at huset skal se ud
om 10 år.
6. Opsamling på FriSe Forespørgsel
b. Invitation til Dialogmøde med FriSe for medlemsbestyrelser i Region Midt
i. Yasmin, Pernille, Carsten og Mikkel deltager i Silkeborg d.17 januar
7. Evt.
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Dato og sted for næste møde: 6. marts 2017



Jan Skougaard informerer om hans afgang i bestyrelsen og tiltrædelsen af
Socialchef Claus Fjeldgaard.

18.00 Fælles spisning

