
 

Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 

d. 09. oktober 2019 17.00 – 18.30 

De Frivilliges Hus, Vesterbrogade 1, 8800 Viborg 

Deltagere: Henrik Lillesø, Louise Egerton Bisgaard, Pernille Cornelius, Søren Gytz Olesen, Ulrik 

Johansen og referent, Mikkel Smed Espersen. 

Afbud: Knud Fleischer 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

1. Bestyrelsesformand Pernille Cornelius byder velkommen 

2. Valg af ordstyrer  

1. Pernille Cornelius vælges samstemmigt. 

3. Godkendelse af dagsordenen 

1. Godkendes uden yderligere kommentarer 

4. Godkendelse af referat fra: 

1. Bestyrelsesmødet 13. august (Bilag 1)  

o Der er ikke indkommet ændringer 

o Godkendes ude yderligere kommentarer 

5. Status på valg af 7. bestyrelsesmedlem 

1. Oplæg fra Rikke og Mikkel til 7. medlem fra baggrundsforeningerne, med fokus på 

aktiviteter i de kommende lokaler. 

o Oplægget foreslår i prioriteret rækkefølge 1) et medlem fra en 

ungdomsorganisation som efter bedste overbevisning besidder 

kompetencerne til at analysere og bidrage med viden ift. et ungdomsmiljø. 2) 

et medlem fra en stor social humanitær organisation med mange forskellige 

aktiviteter og berøringsflader. 3) Et medlem fra en større social organisation 

med stor historie og mange nye tiltag. 

o Bestyrelsen beslutter efter grundig dialog at gå med de to først nævnte i den 

fremstillede prioriterede rækkefølge. 

o Mikkel kontakter emnerne og orientere bestyrelsen løbende.  

 

6. Status på flytning 

1. Orientering fra forhandlingsarbejdsgruppen 

o Trepartsaftalen er nu godkendt og bestyrelsen erklærer sig tilfredse med en 

god aftale for det fremtidige frivillige sociale arbejde i Viborg kommune.  



 

o Aftalen vedrørende hverdagsfællesskabet er igangsat og formes med afsæt i 

trepartsaftalen og kommende praktiske forhold. 

 

2. Orientering fra Daglig leder ang. praktiske forhold 

o Lokalerne på 3.sal står ryddet fra uge 43.  

o Ulrik Johansen giver status på byggesagen vedr. 2. sal hvor det ønskede 

køkken, af brandmyndighedsmæssige årsagen, skal afskærmes af en 

branddør. Bestyrelsen beslutter herefter, efter grundig dialog, at 1.prioritet er 

at rykke køkkenet fra depotrummet for enden ad gangen til mødelokalet i 

forlængelse af depotet, hvilket giver mere plads og sikre tilgængelighed for 

kørestole. Det ønskes fra bestyrelsens side at der i denne nye 

løsningsmodel etableres et mødebord i forlængelse af køkkenet så dette kan 

fremstå som et uformelt møde forum.   

1. Ulrik Johansen bringer dette ønske videre til Viborg Kommunes 

byggetekniske afdeling, som bestyrelsens 1.prioritet, og orienterer 

formandskabet løbende. 

2. Det aftales, at De Frivilliges Hus – hvis nødvendigt – kan afholde evt. 

merudgift på ekstra køkkenskabe og bordplade.  

o Adgang til det kommende Frivilligcenter bliver mellem 08.00 og 22.00, 

hvilket betyder at de sociale organisationer udelukkende behøver nøgler i 

weekender og ferieperioder. Nyt nøglesystem og tilhørende procedure er 

under udarbejdelse.  

o Det er aftalt mellem Borgerhuset og De Frivilliges Hus at medlemmerne i De 

Frivilliges Hus, frem til starten af 2020 kan booke lokaler i stationen via De 

Frivilliges Hus og under regelsættet fra De Frivilliges Hus.  

o Det aftales i bestyrelsen at der ved godkendelse i de politiske udvalg 

udarbejdes en pressemeddelelse som redegør for den fuldendte proces. 

7. Orientering fra huset 

1. Evaluering fra Frivillig Fredag 2019 

o Vi er fra personalets side, meget tilfredse med arrangementet. Overordnet 

lykkedes vi med at inviterer de sociale frivillige ind til indflydelse og en god 

oplevelse i de kommende lokaler. Der var mange forskellige frivillige, som 

både fik netværk, anerkendelse, viden, mad, musik og gaver med hjem. 

o De forskellige inputs fra arrangementet er samlet sammen og danner 

grundlag for aktiviteter og indsatser i den kommende tid i de nye lokaler. 



 

o Evalueringen rundsendes til bestyrelsen 

2. Aktiviteter i De Frivilliges Hus: 

o Formidling/ rekruttering på VIA og jobcenteret 

1. DFH er tilstede hver torsdag frem til jul på VIA, hvor der også er 

information direkte i klasserne, på ledelsesniveau og på 

infoskærmene. 

2. DFH er tilstede på Job Igen, den sidste torsdag i måneden med åben 

rådgivning til kursister i forløbet ”alternativ jobsøgning”. 

o Vidensdeling – webinarer fra Center fra Frivilligt socialt arbejde 

1. DFH har inviteret alle medlemmer til gratis faglige webinarer fra 

CFSA og deler i fællesskab frivillig sociale emner. 

o Projekt Rollemodeller 

1. Projekt Rollemodeller er startet op igen efter ferien med et nyt stærkt 

team, som er kommet godt fra land. Teamet er frivilligt og matcher 

frivillige ansvarsfulde voksne med børn og unge med sociale 

udfordringer.  

o Læsning på Krisecenteret og hos medlemmerne 

1. Rikke har opstartet et samarbejdsprojekt med Læs for livet og Viborg 

Krisecenter, hvor frivillige har fået en masse bøger til højtlæsning for 

de børn som er med deres mor på krisecenter. Projektet har stor 

medvind og skaber med simple midler, nærhed, tryghed, 

nysgerrighed og frie samtaler for børnene.  

3. Orientering og dialog omhandlende mødet med Apple i DFH 24. september 2019. 

o Mikkel arbejder på et tilbagespil til Apple med et ønske om støtte til peer to 

peer fællesskaber i det frivillige sociale arbejde. Det noteres, at Center for 

Mestring har gode erfaringer, som kan inkluderes i det fremtidige arbejde. 

4. Økonomi/ budget ifm. Flytning (Bilag 2) 

o Budgettet gennemgås - uden yderligere kommentarer.  

5. Økonomi/ budget 2020 og §18 ansøgning for 2020, 2021, 2022 (Bilag 3, s.11) 

o §18 ansøgning er sendt ind til Social - og Sundhedsudvalget. Vi håber, at vi 

atter vil modtage en treårig bevilling, hvilket vil give tryghed og arbejdsro. 

8. Evt. 

1. Initiativ til fælles infoskriv og fællesmøde med frivillighedsrådet 

o DFH har kontaktet Frivillighedsrådet, med henblik på at finde datoer for 

fællesmøde. Frivillighedsrådet har meldt tilbage at de vender tilbage med 

forslag. 



 

1. Frivillighedsrådet arbejder på at deltage efter bestyrelsesmødet i De 

Frivilliges Hus d.08.januar 2020.  

 

Vigtige datoer  

tid Arrangement 

31.oktober 16.00-20.00 Kursus i Rekruttering af frivillige til bestyrelser 

21. november 18.00 – 20.00 Netværkscafe for de frivillige sociale foreninger 

5.december 17.00 – 20.00 Julekaffe og bingo 

08.januar 16.00 – 20.00 Bestyrelsesmøde og fællesmøde med 

Frivillighedsrådet 

 


