
 

         

Dagsorden ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde d. 9. august 2017 kl. 16.00-18.00 

i De Frivilliges Hus Viborg 
 

Tilstede er: Carsten Pedersen, Rie Andersen, Hans Ole Pehrson, Ulla Serup Thomsen, Henrik Lillesø, 

Benny Finderup og Pernille Cornelius  

 

Afbud fra: Hanne (suppleant) 

 

Ordstyrer og referent: Mikkel Smed 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden  

• Ingen bemærkninger 

 

2. Fremtidigt arbejde i bestyrelsen 

• Kursus for opkvalificering af bestyrelsen  

o Samarbejdet i bestyrelsen debatteres med udgangspunkt i omdelt avisartikel og 

den efterfølgende interne mailkorrespondance. Det besluttes at bestyrelsen vil 

have et dementi vedr. artiklens ”usandheder”, fra folkebladet. Ulla og Pernille 

forbereder et skriv fra den samlede bestyrelse, som rundsendes til godkendelse.  

o Mikkel fremlægger kursustilbuddet. Det besluttes at anmode om en ”light-

udgave” af kursustilbuddet – med kun én samlet kursusdag d.15.november fra 9 – 

16 samt en kort opfølgning efter nogle måneder. 

Mikkel kontakter kursusudbyder for nærmere/endelig aftale. 

o Kursus som frivillighedskoordinator til Rikke, vedtages enstemmigt. 

 

3. Opdatering fra arbejdsgruppen  

• Carsten og Hans fremlægger det igangværende arbejde og processen omkring hvilke 

muligheder vi har for lokaler i Viborg.  

 

4. Drøftelse af input til temamøde i SAU d.31 

• DFH er inviteret til statusmøde i SAU, der udarbejdes materiale som udsendes til 

bestyrelsen til kommentarer snarest.  

 

5. Orientering fra huset (Mikkel) 

 

• Økonomi -  PUF, §18 

o Vi har ikke fået PUF  

o Vi har fået §18 til FrivilligBørs i Viborg d.29.september 

• FrivilligBørs 

o Anmodning om at bestyrelsen deltager som foreninger og medbringer alle 

foreninger i eget regi. 

• Vibstock,  

o Rikke deltager med 21 unge frivillige fra sociale organisationer 

• Personale 



 

         

o Skift i rengøringshjælp 

• Aktiviteter og kurser 

o Bisidderkursus d.4. og 5. oktober 

o Mentorkursus, venter på dato fra CFSFA 

o §18 workshop 14. september 16.00 – 18.00 

o Legetøjsindsamling december 

o Projekt Frivillige Relationer – ny netværksgruppe med fokus på rollemodeller og 

mentorer 

 

6. Kursus/ uddannelse til Mikkel  

• Der bevilges kursus i strategisk ledelse til Mikkel 

 

7. Datoer i efteråret: 

• Følgende møder aflyses/udskydes: 

o Bestyrelsesmøde - onsdag, den 23. august 

o Bestyrelsesmøde samt fællesmøde (FR+DFH) – onsdag, den 13. september 

o Temamøde ad hoc frivillighed -> udskydes til 2018 

 

• Følgende mødedatoer er besluttet: 

o Fællesmøde (FR+DFH) samt bestyrelsesmøde - mandag, den 18. september: 

1. Bestyrelsesmøde (DFH) kl. 16.00-18.00 

2. Fællesspisning kl. 18.00-18.30 

3. Fællesmøde (FR+DFH) kl. 18.30-19.30  

 

o Bestyrelsesmøde samt ekstra ordinært Årsmøde i DFH -onsdag, den 22. 

november: 

1. bestyrelsesmøde kl. 16.00-18.00 

2. Ekstraordinært Årsmøde i DFH kl. 19.00-21.00 

 

 

8. Eventuelt 

• 13.september mødes Pernille som formand, med ny social chef, Ulrik Johansen 

• 11. oktober kl. 11 mødes Pernille (formand) og Benny(næstformand), med Mikkel (daglig 

leder) til 1-års statussamtale 


