
Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 

d. 2. maj 2019 16.00 – 18.00

Borgerhuset Stationen, Ll. Sct. Hans Gade 7-9 

Deltagere: Pernille Cornelius, Henrik Lillesø, Mads Georgi, Søren Gytz Olesen og Mikkel 

Smed. 

Afbud: Ulrik Johansen, medlem udpeget af Frivillighedsrådet 

Ordstyrer: Vælges til mødet  Referent: Mikkel Smed 

Dagsorden: 

1. Velkomst ved formandskabet

1. Velkommen til det sidste møde inde årsmødet, hvor formanden takkede for

et godt samarbejde i det forgangne år. Formanden håber på genvalg, både

på egne, og på de bestyrelsesmedlemmers vegne, som genopstiller – idet vi

alle forsat har meget at bidrage med ifht. det gode arbejde i De Frivilliges

Hus.

2. Valg af ordstyrer

1. Pernille Cornelius vælges enstemmigt som ordstyrer

3. Godkendelse af dagsordenen

1. Dagsordenen godkendes uden tilføjelser

4. Godkendelse af referat fra 12.marts 2019

1. Referatet fra 12.marts godkendes, og det noteres, at formatet er blevet godt

taget imod i bestyrelsen, og blandt medlemsforeningerne.

2. Referatet fra ekstra ordinært bestyrelsesmøde 21. marts godkendes

ligeledes

5. Formandskabet orienterer (Pernille)

1. Status på flytning

i. Mikkel orienterer ang. møde d. 29.april 2019, med

byggesagkyndig Jørgen Sunesen (JS) fra Viborg

Kommune på Stationen. Lokalerne til det

kommende De Frivilliges Hus, blev gennemgået

og ønsker og behov (vedhæftes referatet) er

efterfølgende sendt til JS, som omgående

inddrager relevante kontakter.

b. Opfølgning på pressemeddelelse



i. Det planlægges, at bestyrelsen involverer

pressen og foreningerne, så snart lejekontrakten

er underskrevet og formaliseret.

c. Opfølgning på lejekontrakt

i. Udmeldingen fra Viborg Kommune er at

lejekontrakt udformningen er påbegyndt, efter

påske. Det aftales at rette henvendelse til Viborg

Kommune, hvis bestyrelsen ikke har hørt

nærmere i uge 19.

d. Opfølgning på samarbejdsaftale

i. Det er fortsat bestyrelsens holdning at

samarbejdsaftalen udformes efter evt.

godkendelsen af lejekontrakten.

6. Status fra Huset (Mikkel)

1. Planlægning af årsmøde 14.maj

a. Årsskrift (Bilag 1)

i. Årsskriftet holdes kort og med mange billeder,

citater, tal og figurer, som beskriver året 2018 fra

bestyrelsesrummets side.

b. Hvem er på valg og hvem genopstiller

i. Mads Georgi er på valg og genopstiller ikke

ii. Pernille Cornelius er på valg og genopstiller

iii. Henrik Lillesø er på valg og genopstiller

iv. Søren Gytz Olesen opstiller som ordinært

medlem med indstilling fra Grønland i Viborg.

v. Ydermere ved vi pt, at Louise Egerton Bisgaard

fra foreningen Autisme Viborg opstiller til

bestyrelsen.

vi. Frivillighedsrådet udpeger efterfølgende et

medlem til bestyrelsen

vii. Den ny konstituerede bestyrelse peger, efter

konstitueringen, på et medlem ”udefra”, som har

særlige kompetencer til at kunne bidrage i det

kommende års bestyrelsesarbejde.

c. Program (Bilag 2)

i. Der er uddelt seneste udgave af programmet,

som også er sendt rundt til foreningerne. Det

noteres, at der er fundet dirigent (FriSes

sekretariatsleder Casper Danø) samt to uvildige

stemmetællere (studerende i De Frivilliges Hus)

d. Status på tilmelding



 

i. Der er pt. 30 tilmeldte personer fra 14 forskellige 

stemmeberettigede foreninger. 

2. Opfølgning på Temamøde 4.april  

a. Mental sundhed og Frivillighed: 62 deltagere fra en bred 

vifte af lokale organisationer fik ny viden og inspiration 

ved aftenens fire oplæg fra  

1. Jacob Olesen fra Region Midtjylland,  

2.Peter Skovmos frivillig i Julemærkefonden,  

3. Lars Holmboe Ph.d.. forsker i recovery  

4. Knud Aarup forfatter og debattør.   

Foreningen Grønland i Viborg underholdt med en 

historiefortælling og to musiknumre, og derefter var der 

fællesspisning.  

3. Status på brugerundersøgelsen (Bilag 4) 

a. 65 personer har nu besvaret spørgsmålene. Besvarelser 

vil indgå i formningen af fremtidens arbejde i De 

Frivilliges Hus, og fremgå som reference for kommende 

nye medlemmer.  

 

7. Samarbejde med Frivillighedsrådet  

1. Velkommen til nye medlemmer i Frivillighedsrådet i Viborg  

2. Invitation til fremtidigt samarbejde 

a. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med 

frivillighedsrådet og glæder sig til at tage godt imod det 

nye udpegede medlem fra Frivillighedsrådet.   

b. Det besluttes at planlægge et fællesmøde, når vi mødes 

igen til strategimødet i bestyrelsen i De Frivilliges Hus, i 

juni 2019.  

 

8. Strategiopfølgning (Mikkel)  

1. Status på strategi  

o Ny udgave, som er tilpasset statslig grundfinansiering for 2019 

(Bilag3)  

1. Udgaven, udformet som en forandringsteori, bilag 3 er en 

ufiltreret udgave af forandringsteorien, som lever op til kravene 

til den statslige grundfinansiering for 2019, og som 

imødekommer kvalitetsmodellen for Frivilligcentre - men som 

også samtidig tager udgangspunkt i handleplanen for De 

Frivilliges Hus, og de aktiviteter, som allerede er i De Frivilliges 

Hus. Det noteres, at der er mange institutionaliserede, 

professionelle punkter, som personalehåndbog mm., og at det 

giver en god ramme for organiseringen og samarbejdet mellem 



 

bestyrelse og daglig leder. Udgaven forfines af daglig leder, og 

præsenteres ved kommende strategiske bestyrelsesmøde, 

som afsæt og værktøj til en snak om mål og aktiviteter for 

fremtiden.  

 

9. Evt. 

1. Pernille Cornelius har deltaget i netværk med andre bestyrelser fra 

Frivilligcentrene i det midtjyske. Hovedemnet var denne gang sociale medier 

og kommunikation. Der er for og imod forskellige medier, men tydelighed 

omkring værdien af det frivillige sociale arbejde er vigtig for alle målgrupper. 

Eks. kunne vi teste små videofilm på Facebook, overveje en Instagram-profil 

o.l. i De Frivilliges Hus.  

 

 

 

 

 

Vi ses til Årsmødet d.14.maj 2019 


