Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
d. 08. januar 2019 17.00 – 19.00
i mødelokale hos Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9

Deltagere: Pernille Cornelius, Hans Ole Ritter Pehrson, Henrik Lillesø, Mads Georgi,
Søren Gytz Olesen, Ulrik Johansen og Mikkel Smed.
Afbud: Tina Aalund
Ordstyrer: Vælges til mødet

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:
1. Velkomst ved formandskabet
1. Formanden ønsker alle et godt nytår, afbud fra næstformand Tina Aalund
pga. sygdom.
2. Valg af ordstyrer
1. Pernille vælges enstemmigt
3. Godkendelse af dagsordenen
1. Godkendes uden kommentarer
4. Godkendelse af referat fra 21. november 2018
1. Godkendes uden kommentarer
5. Formandskabet orienterer (Pernille og Tina)
1. Status dialog med bestyrelsen fra Borgerhuset Stationen (BS)
a. Formandskabet i DFH modtog kort inden jul, besked fra
formanden fra BS, at der fortsat ønskes samarbejde,
men at BS ikke kan imødekomme de af DFH to
fremsendte scenarier og at BS uden yderligere dialog,
ønsker at indstille sagen til politisk behandling.
b. DFH afventer nu, som aftalt ved dialogmødet med BS,
BS kommunale tilforordnedes og DFH kommunale
repræsentants interne vurdering af sagen, medio januar
2019.
2. MUS-samtale med daglig leder 04.12.18
a. Formandskabet ønsker, at beslutningen om evt.
løntillæg til både Rikke og Mikkel træffes i
bestyrelsesrummet. Da der er tale om personfølsomme
oplysninger vedr. dagsordenens punkter, er der ikke
blive rundsendt materiale før mødet. Materialet er printet

og klar til jer umiddelbart inden mødet - så kom gerne et
par minutter før, for gennemlæsning.
i. Beslutning om evt. løntillæg til Mikkel
1. det besluttes at tilbyde dagligleder Mikkel
Smed et modificeret løntillæg, samt
rettelse af kørselsgodtgørelse i kontrakt og
godkendelse af uddannelsesforslag.
ii. Beslutning om evt. løntillæg til Rikke
1. det besluttes at tilbyde frivilligkoordinator
Rikke Brøndum et modificeret løntillæg.
3. Deltagelse af bestyrelsen ved Center for Frivilligt socialt
arbejdes videns døgn 17. og 18. januar (Bilag 1)
a. Rikke og Mikkel deltager
4. Frises årsmøde 8. og 9. marts – ingen invitation ude endnu
(Bilag 2)
a. Henrik og Mikkel deltager
6. Status fra Huset (Mikkel)
1. Præsentation af opdateret brugerundersøgelse
a. Der ringes rundt til foreninger/organisationer, som ikke
har besvaret det udsendte skema, for at give alle
mulighed for at blive støttet til indflydelse.
b. Endelig præsentation forventes færdig ved først
kommende bestyrelsesmøde.
2. Præsentation af plakaten: Mulighederne som frivillig i De
Frivilliges Hus (Bilag 3)
a. Plakaten er udarbejdet af Thomas Vium fra VIA’s
grafiske historiefortæller uddannelse.
b. Mulighederne, som frivillige i DFH er mange, og vi
ønsker at signalere de mange muligheder til både nye
såvel, som etablerede frivillige. Samtidigt giver plakaten
et indblik i den frivillige verden for samarbejdspartnere.
3. Afslutning med praktikant Pia Wulf
a. 11.1.2019 afslutter Pia Wulf sin 4,5 mdr. lange praktik i
DFH. Stor tak for hendes indsats. På dagen mødes vi til
afslutning kl.12.00, hvor bestyrelsen også er
velkommen.
4. Nye praktikanter i foråret 2019
a. Emma Thorup Jacobsen – 3K (28.01 – 05.04)

b. Trine Moesgaard Jørgensen - administrationsbachelor
(02.02 – 10.06)
7. Strategi opfølgning (Mikkel)
1. Status ift. handleplan/ forandringsmodel. Hvor langt er vi nu?
Bilag 4 (Forandringsmodel 2018 - 21)
a. Vi følger planen, og anvender modellen, som et
arbejdsredskab, der løbende tilpasses.
2. Korrektioner ift. Handleplan for 2019. Er det noget, vi ønsker
ændret – skal have særlig fokus på?
a. Ingen konkrete forslag
3. Forslag fra Rikke og Mikkel:
Færre, men større og bedre arrangementer samt flere små
opgaver ude hos foreningerne
a. Forslaget accepteres enstemmigt
4. Fokus på gode historier – start med bestyrelsen og bagland
a. Bestyrelsen opfordres til at invitere DFH administration
ud til faglige oplæg og arrangementer i foreningerne,
hvor fællesskabet ønskes styrket. Natteravnene har
allerede meldt sig på.
5. Årsplan 2019 præsenteres for alle interessenter slut januar
2019. Bilag 5 (Årsplan 2019)
a. Det forventes at kunne præsentere et samlet overblik for
foreningerne slut januar
8. Fællesmøde med Frivillighedsrådet (d.d. 19.30 - 20.30)
1. Mål for mødet
a. Målet for invitationen til mødet er at afklare
samarbejdsrelationen og finde nye samarbejdspunkter.
2. Pointer
a. DFH ønsker naturligvis forsat at samarbejde
3. Ideer til fremtidigt samarbejde
a. Frivilligbørs med deltagelse af politikere
9. Evt.

