
 

 

Referat af bestyrelsesmøde i De Frivilliges Hus Viborg 

Mandag d.6. marts 

16.00 -18.00 De Frivilliges Hus 

Deltagere: Pernille Cornelius, Hans Ole Pehrson, Yasmin Khalil, Carsten Pedersen og Mikkel Smed 

Afbud fra: Ulla Serup, Claus Fjeldgaard            Ordstyrer: Pernille Cornelius                               Referent: Mikkel Smed 

1. Velkomst  
a.  Daglig Leder Mikkel Smed fortæller om nyt format som informere inden møderne 
b.  kort briefing fra Pernille ang. Claus Fjeldgaard som har fået nyt job i Varde 

pr.1.3.2017 
2. Fotos af bestyrelsen 

a. Der tages enkelt fotos samt et gruppefoto  
3. Godkendelse af referat fra sidst 

a. Godkendt uden tilføjelser 
4. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt uden tilføjelser 
5. Orientering fra De Frivilliges Hus 

a. Hjemmeside (Mejse) 

i. DFH får ny hjemmeside opsætning til en god pris (ca.2000kr) 

ii. Sproget på hjemmesiden er et fokusområde, skal kunne oversættes 

iii. Officiel præsentation til foreningscafe slut april samt fokus på foreningers 

facebookprofiler 

b. Økonomi/ årsregnskab (Mikkel)  

i. Økonomien ser stabil ud. Fokus på at få udarbejdet overblik over minimum 

egenkapital pr. md fremadrettet.  

c. Ansøgninger (Mikkel) 

i. PUF søges til d.16.marts  

ii. FRIG søges til d.21.marts  

d. FrivilligBørs 2017 (Mikkel) 

i. Bestyrelsen har central ved arrangementet, som børsmæglere – konkret info 

følger 

ii. Godt infomøde i Bjerringbro, mange nye ansigter 

2. Orientering fra Frivillighedsrådet (Hans) 

a. Info ang. arbejdet i frivillighedsrådet 

b. Opfordring til kursus i DFH ift. §18 ansøgninger 

c. Frivillighedscharter bliver forberedt. Sæt kryds i kalenderen d.23.maj 

 

 



 

 

3. Opsamling på dialogmøde med FriSe medlemsbestyrelser i Region Midt (Mikkel) 

a. Pernille, Yasmin og Mikkel deltog 

b. Nye FRIG tildelingskriterier fra 2018 som kræver vedtægtsændringer for DFH  

c. For at sikre muligheden for at ændre vedtægter allerede til kommende 

generalforsamling d.10.maj indkaldes bestyrelsen til ekstraordinært 

bestyrelsesmøde d.3.april fra 17.30 -  

4. Opsamling på møde med Chefgruppen fra job og velfærd 

a. Godt møde hvor Mikkel og Pernille fremlagde DFH position og ønske om øget 

samarbejde. Referat fra mødet er ikke dukket op, men fremsendes til bestyrelsen 

snarest muligt efter modtagelse. 

5. Visioner, mål og værdier – (Mikkel) 

a. Opsamling fra bestyrelsesmøde 9. januar 2017 
b. Præsentation af ”Værdierne i De Frivilliges Hus” 

i. Værdisætningens ordlyd er: ” 

”I DFH tror vi på mennesker. Vi tror på at alle har noget at bidrage med. Vores bidrag er 

at skabe et åbent neutralt rum hvor deltagelse og involvering er en rettighed. ” 

c. Vision og Mission i De Frivilliges Hus 
i. Udskydes til næste møde 

d. Organisationen i De Frivilliges Hus 
i. Udskydes til næste møde 

 
6. Evt. 

a. Afstem dato (19, april) og sted for næste møde med årsplanen 

i. Godkendt med forbehold for ændringer d.3.april 

b. Årsmøde 10. maj 

i. Godkendt 

c. Yasmin ny midlertidig formand for frivilliggruppen 

d. 22.april er der mulighed for at promover sin forening i sct.mathias centeret for 

alle interesserede  

i. Foreningen Frirum vil gerne samarbejde med andre foreninger 

 




