
 

Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 

d. 10. oktober 2018 17.00 – 19.00 

i mødelokale 2 hos Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1. 

 

 

Deltagere: Pernille Cornelius, Hans Ole Ritter Pehrson, Henrik Lillesø, Mads Georgi, 

Søren Gytz Olesen, Ulrik Johansen, Tina Aalund og Mikkel Smed.  

 

Ordstyrer: Vælges til mødet    Referent: Mikkel Smed 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formandskabet  

● Vores næstformand, Benny Finnerup afgik ved døden den 3. oktober 2018. 

Ære være hans minde! Flot bisættelse med deltagelse af DFH. Billede af 

bårebuketten sendes rundt.  

2. Valg af ordstyrer:  

● Pernille Cornelius vælges 

3. Godkendelse af dagsordenen 

● Punktet 4a tilføjes 

4. Godkendelse af referat fra 14. august 2018 

● Godkendes uden kommentarer 

     4a Indtrædelse af suppleant og valg af ny næstformand    

• 1. suppleant Mads Georgi træder ind, som bestyrelsesmedlem 

• Tina Aalund vælges enstemmig, som ny næstformand 

5. Status fra Huset 

● Formandskabet orienterer (Pernille) 

o Besøg hos Benny 

1. Indgik som en del af formandens velkomst 

o Frivillig fredag 2018 

1. God stemning, godt fokus på fejring af frivillige, arrangementet 

bør gentages, DFH holder mulighederne åbne for fremtidige 

Frivillig Fredag 

o Kapacitetsanalyse  

1. Danner grundlag for ny dialog 

a. DFH ønsker fortsat at være herre i eget hus 

b. Det er svært på baggrund af kapacitetsanalysens 

metode at sammenligne belægningskapaciteten, da 

DFH udregnes over 7 dage og Stationens over 5 dage 

c. 3.sal er ikke medregnet i Stationens udregning 

d. Kommunal mødebooking og virksomheder indgår i 

stationens belægningskapacitet. 

e. Kapacitetsanalysen viser ikke behov og ønsker  



 

2. bestyrelsen beslutter at formandskabet, Søren Gytz, Ulrik 

Johansen, deltager ved ny dialog 

3. Dato udspil for ny dialog: torsdag d.8.november 14.00 – 16.00  

● Økonomi (Mikkel) 

o Budget  

1. Fremskrivning af nuværende budget med tilpasning til 

nuværende og kommende tre års udgifter.  

o §18 ansøgning for 2019, 2020 og 2021 

1. Mindre omrokering af udgifter og med plads til at opfylde DFH 

strategisk tre års plan. 

 

● FrivilligBørs 2018 i Viborg, 25. oktober (Mikkel) 

o Hvem forventer at deltage? 

1. Pernille Cornelius  

2. Henrik Lillesø 

3. Mads Georgi, måske 

o Hvem tager I med, eller sørger I for kommer? 

1. Natteravnene Viborg (måske) 

2. Dansk Flygtningehjælp 

3. alle afsøger mulighed for at finde deltagere i baglandet 

 

6. Orientering fra Frivillighedsrådet (Hans) 

● Ønsker fælles vision og samarbejde med DFH 

● FVR forventer indsats fra DFH 

● FVR har fokus på fysisk tilgængelighed I DFH 

 

7. Samarbejde mellem DFH og Frivillighedsrådet  

 
● Godkendelse af referat fra fællesmødet 30. august 

o Referatet godkendes ikke i nuværende form 

o DFH inviterer til dialogmøde med FVR med fokus på fremtidigt 

samarbejde 

● Orientering fra fællesmøde 30. august ang. opdeling af Frivillighedsrådets 

repræsentantskabsmøde og De Frivilliges Hus  

o DFH har gentagende gange oplevet, at to så vigtige møder på samme 

dag, med to forskellige arrangører, procedurer og vigtige dagsordener 

er for omfattende på samme dag, både for arrangørerne men i 

særdeles grad for deltagerne. Flere fra FR var, på fællesmødet, i 

øvrigt enig i denne betragtning. Da repræsentantskabet til Årsmødet i 

DFH er den øverste myndighed, må det derfor være første prioritet at 

fremme repræsentantskabets motivation, overblik og tilgængelighed til 

DFHs årsmøde.  



 

● En drøftelse af hvorledes bestyrelsen i DFH fremadrettet ser samarbejdet 

med Frivillighedsrådet 

o DFH-bestyrelse ønsker fortsat et konstruktivt struktureret samarbejde 

med Frivillighedsrådet gennem fællesmøder og gode ideer for det 

frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune.  

● En drøftelse af hvorledes frivillige sociale aktører kan se forskel på DFH og 

Frivillighedsrådet. Herunder hvorledes de frivillige sociale aktører bedst kan 

se sig understøttet i deres arbejde, under hensyntagen til konklusionen om, 

at DFH og Frivillighedsrådet fremadrettet alene skal have et ad hoc baseret 

samarbejde. 

o Det er DFHs hensigt at arbejde målrettet på en klar og tydelig 

kommunikation af identiteten i DFH – så alle frivillige sociale aktører 

har et retvisende billede af de mange muligheder i DFH. 

o DFH er fortsat til rådighed som støtte og sparringspartner for 

Frivillighedsrådets frivillige social arbejde.  

 

 

8. evt. 

● Nye folk i huset 

o  Praktikanter 

1. Pia Wulff – administrations bachelor stud. 4 mdr ophold 

2. Rikke Feldskov – virksomhedspraktikant 4 ugers ophold 

3. Lene Skou og Sarah Wendel Jensen – pædagog stud. 14 

dages ophold 

● Formandskab og administrationen finder nye datoer for 

o Kommende bestyrelsesmøde inden jul 

o Fællesmøde med frivillighedsrådet 

o Dialogmøde med Borgerhuset Stationen – 8.november 


