Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
d. 14.august 2018 16.30 – 18.30
i det gamle HK-hus, Boyesgade 3, i salen.
Indkaldt: Pernille Cornelius, Hans Ole Ritter Pehrson, Henrik Lillesø, Mads Georgi og Mikkel
Smed.
Afbud: Søren Gytz Olesen, Tina Aalund, Benny Finderup
Ordstyrer: Pernille

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:
1. Velkomst ved formandskabet
● Velkommen tilbage. Info ang. afbud fra Benny som er sygdomsramt.
2. Godkendelse af dagsordenen
● Godkendes uden kommentarer
3. Godkendelse af referat fra 27. juni 2018
● Godkendes uden kommentarer
4. Strategisk handleplan 2018/ 2019:
● Det nye hus
o Status fra arbejdsgruppe og formandskab
1. Arbejdsgruppe har indhentet to tilbud og vælger det bedste
2. Oplæg til kapacitet og behovsanalysen gennemgås
3. Avisartikel fra VF gennemgået og debatteret
● Bredere bedre kendskab
o Aktøranalyse v. Rikke Brøndum
1. Fokus på netværk, overblik og fremtidige muligheder
o Brugerundersøgelse, status (udføres af studerende)
1. Tre studerende udarbejder spørgeskema som besvarer
brugernes kendskab og ønsker for De Frivilliges Hus
o Kommunikations fokus: brugere, borgere og politikere (Mikkel)
1. Hvordan når vi alle tre grupper?
a. Brugere: nyhedsbrev, undersøgelse og service
b. Borgere: PR, Formidlingsarbejde, sociale medier
c. Politikere: Nyhedsbreve, invitationer

● Identitet, Hvem er De Frivilliges Hus
o Hvordan italesætter vi husets kerne? (Mikkel)
1. Frivillighedens bidrat, hjælp til at være frivillig, den åbne
dør, rum, plads, tid, oplagt samarbejdspartner, hjælp til
foreninger, info til foreninger, info, aktivt hus.
2. Samles til et oplæg forud for mødet 10/10-2018
5. Samarbejde med Frivillighedsrådet
● Frivillighedsrådetsrepræsentants rolle i bestyrelsen (Hans)
o Rollebeskrivelse godkendes (se vedhæftet fil)
● Fællesmøder, temamøder og årsmøde i 2018/ 2019
o Fællesmøde invitation til 30.10-2018 godkendes
o DFH ønsker opdeling af DFH årsmøde of FVR rep. møde – tages
med til fællesmødet.
6. evt.
● Nye folk i huset
o Praktikanter
1. Bente i 4 uger
2. Pia fra start september og 4mdr frem.
o Foreninger
o Systembooking
1. Forslag til nyt system hvor mødebooking konfirmeres ved
brugernes ankomst til huset.
o Nyt fra huset
1. Frivillig Fredag 28. september 16.00 - 20.00
2. FrivilligBørs 25.oktober på GAME

• Næste Møde Fællesmøde 30.08.2018
• Næste Bestyrelsesmøde 10.10.2018

