Referat bestyrelsesmøde d. 26. februar kl. 17.30 - 19.30
i De Frivilliges Hus Viborg
Tilstede er: Henrik Lillesø, Hans Ole Ritter Pehrson, Benny Finderup, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen, Pernille
Cornelius, Carsten Pedersen, Mikkel Smed, Rikke Brøndum og Martin Lindstrøm (praktikant)
Fraværende: Hanne Johansen
Ordstyrer:

Ulrik Johansen

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:
1. Velkomst ved formandskabet
●

Hanne Johansen træder på eget initiativ tilbage fra sin rolle som suppleant

●

Carsten Pedersen er forsinket

●

Ulrik Johansen valgt som ordstyrer

2. Referat fra 22.november er godkendt
●

Ingen bemærkninger

3. Oplæg til dialog fra arbejdsgruppe mht. lokaler
●

Oprids af forløb

●

Planen er nu at få afklaring fra Bach og involvere byggesagkyndig hvis det er relevant

4. Oplæg til dialog fra arbejdsgruppe mht. forretningsorden
●

Oplægget rettes til

●

Årsberetning debatteres formanden har ansvaret i samarbejde med næstformanden – admin. Producere
lille bog.

●

Arb.gruppen arbejder videre med forretningsordenen
o fokus på mødetilrettelæggelse
o nyt arbejdspapir med rollefordeling mellem admin. og bestyrelse
o Faste datoer fra årsmøde og et år frem
o Beskrivelse af hvordan DFH bruger arbejdsgrupper

5. Information omkring ny hjemmeside
●

Gå ind og kig og vend tilbage: www.Frivilligeshus.dk

6. Dialog omkring vedtægtsændringer
●

Definitionen af et FrivilligCenter forbliver at understøtte og formidle det frivillige sociale arbejde

●

Øvelse, hvem kunne vi se som samarbejdspartnere:
o Spejderen
o Lokale virksomheder
o Det uniformerede ungdomskorps
o Erhvervsråd
o Kirken
o KFUM

●

Fokus på §4 og § 5 i DFH vedtægter
o Forslag til at ændre i ordlyden så de sociale medlemsforeninger kan opstille relevante kandidater
fra forskellige brancher, sektorer og med forskellige kompetencer og erfaring – som brænder for
det frivillige sociale arbejde.
o Forslag til at udvide bestyrelsen med to pladser fra bredden som udpeges af den ny konstituerede
bestyrelse

7. evt.

●

Admin undersøger ordlyden af brancher

●

Arbejdsgruppe med blik for vedtægtsændringer nedsættes, mhp. oplæg ved kommende bestyrelsesmøde

