Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
d. 21. november 2018 17.00 – 19.00
i mødelokale 4 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: Pernille Cornelius

Referent: Mikkel Smed

Dagsorden:
1. Velkomst ved formandskabet
1. Kort velkomst ved Pernille Cornelius
2. Valg af ordstyrer
1. Pernille Cornelius vælges som ordstyrer
3. Godkendelse af dagsordenen
1. Daglig leder Mikkel Smed forlader lokalet under punkt 5.4
2. Frivillighedsrådet er forhindret til efterfølgende dialog, derfor ændres punkt 8
til:
o Planlægning af dato for ny dialog
o Orientering fra Frivillighedsrådet
4. Godkendelse af referat fra 10. oktober 2018
1. Foreslåede ændringer til punktet kapacitetsundersøgelse godkendes
2. Dialog omkring fremtidige referater
o Fokus på ekstern kommunikation
o Hvad handler punkterne om, 4-5 linjer
o Både for og i mod
5. Formandskabet orienterer (Pernille Cornelius)
1. Dialogmøde med bestyrelsen fra Borgerhuset Stationen 07.11.18 – herunder
forslag til lokale-/etageønsker fra DFH
o De to bestyrelser besluttede til andet dialogmødet 07.11.18, at DFH
udarbejder forslag til lokale-/etage inddeling, indenfor ca.14 dage.
o Det forventes, at der kommer et referat fra andet dialogmøde fra
bestyrelsen fra Borgerhuset Stationen.
o Forslag til lokale-/etageønsker fra DFH diskuteres. Det skal afklares,
hvorvidt de to organisationers forskellige leje- og udlånspraksis kan
afstemmes. DFH’s fokus for et frivilligcenter er, at det skal være

økonomisk, handicap og parkeringsmæssigt tilgængeligt. Det skal
desuden være centralt beliggende og have en fleksibel kapacitet til at
kunne skabe en samlet tryg ramme for sårbare og forskellige
aktiviteter for de sociale organisationer. Der findes enighed om to
forslag, som udarbejdes af DFH administrationen og Ulrik Johansen
snarest muligt.
2. Formand og daglig leder deltog i regionalt netværk 06.11.18 med
Frivilligcentre fra Midt-/Østjylland samt Socialstyrelsen/FriSe (emnet var
forandringsteori)
o God introduktion til forandringsteori, som et arbejdsværktøj for den
strategiske bestyrelse. Materiale fra netværksmødet rundsendes til
bestyrelsen.
3. Bestyrelsesnetværksmøde i Faurskov 20.11.18
o Pernille Cornelius deltog som repræsentant fra DFH. Et god
bestyrelsessparringsnetværk med temaer, som arbejdsfordeling
mellem bestyrelse og administration, personalepolitik mm. Referat fra
netværksmødet rundsendes til bestyrelsen.
4. MUS-samtale med daglig leder 04.12.18
o Daglig leder Mikkel Smed forlader lokalet. Bestyrelsen afstemmer
emner/forventninger til MUS-samtalen med daglig leder.
6. Status fra Huset (Mikkel)
1. Præsentation af brugerundersøgelse (Mikkel) – det forventes,
at resultatet af undersøgelsen er klar på mødet
a. Følgende tendenser er et udpluk fra rå-data, hvorfra der
kan hentes mere nuanceret viden.
b. Tre overordnede tendenser (47 respondenter)
1.
81 % føler sig velinformerede ang. DFHtilbud og muligheder. De hyppigst fremkomne
begrundelser er, at foreningerne anvender
faciliteterne, netværk og faglig sparring. 11 % har
ikke helt styr på mulighederne og 6 % har slet
ikke styr på det.
2.
61 % bruger huset. 20 % vil gerne bruge
huset mere og 20 % bruger ikke huset.
Transporttid, dårlige parkeringsforhold og dårlig
tilgængelighed blandt andet for handicappede,
angives at være de hyppigste årsager for ikke at
bruge huset så meget, som ønsket eller slet ikke.
3.
51 % har konkrete ønsker for fremtidens
De Frivilliges Hus. De hyppigst fremkommende

ønsker er bedre tilgængelighed, mere vidensdeling
på tværs af foreninger og større mødelokaler.

2. Frivillig Børs i Viborg 25.10.18 – evaluering
a. 55 deltagere fra 34 forskellige organisationer, lavede 20
konkrete aftaler mellem to eller flere deltagere.
God stemning til arrangementet, alle 22 evaluerende
deltagere ville deltage igen. Forslag til lettere forplejning,
evt. flere borde til materialer fra deltagerne, mere tid til
netværk og mindre tid på indledende lege. Karakteren af
arrangementet skal bevares, som dynamisk
netværksarrangement.
3. Rikke har afsluttet sin uddannelse som Frivilligkoordinator hos
Inger Fair
a. Dette giver nye muligheder for medlemmerne i DFH
gennem koordinerede frivillige aktiviteter og øget
frivilligfagligviden og frivilligfaglige værktøjer til
foreningsservice.
4. ”Julekaffe” (spisning og banko) 13.12.18 kl. 16.00 for
bestyrelse – øvrige er inviteret til kl. 17.00
a. Afbud fra Søren Gytz, Ulrik Johansen og Tina Aalund
Se bilag 1 (invitation/ program)
7. Strategi opfølgning (Mikkel)
1. Status ift. handleplan/ forandringsmodel. Hvor langt er vi nu?
a. Godkendes og uddybes ved kommende møde
Se bilag 2 (Forandringsmodel 2018-21)
2. Korrektioner ift. Handleplan for 2019. Er det noget, vi ønsker
ændret – skal have særlig fokus på?
a. Godkendes og uddybes ved kommende møde
3. Forslag fra Rikke og Mikkel: Færre, men større og bedre
arrangementer samt flere små opgaver ude hos foreningerne
a. Godkendes og uddybes ved kommende møde
4. Fokus på gode historier – start med bestyrelsen og bagland
a. Godkendes og uddybes ved kommende møde
5. Årsplan 2019 præsenteres for alle interessenter i januar 2019.
Hvordan skal DFH’s årsplan for 2019 se ud? Skal den
opbygges på samme måde, som i indeværende år? Hvad skal
vi have særlig fokus? Osv.
a. Godkendes og uddybes ved kommende møde
Se bilag 3 (Årsplan 2018) til inspiration

8. Fællesmøde med Frivillighedsrådet (d.d.)
1. Dato for nyt fællesmøde
a. Forslag til tirsdag d.08.januar 2019
1.
bestyrelsesmøde fra 17.00 – 19.00 og
spisning og dialog med frivillighedsrådet fra 19.30
– 20.30.
2. Orientering fra Frivillighedsrådet
1.
Frivillighedsrådet ønsker skriftligt
tilbagemelding på referat fra fællesmødet i august
2018.
Bestyrelsen i DFH beslutter enstemmigt at
imødekomme ønsket angående tilbagemelding
med invitation til dialogmøde i januar 2019 omhandlende fremtidigt samarbejde
9. Evt.
ingen punkter

