Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
Den 08. januar 2020, 16.00 – 18.00
Mødet efterfølges af fællesmøde inkl. spisning med Frivillighedsrådet fra 18.00 – 20.00
De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hansgade 7-9, lokale 2.
Deltagere: Steffen Grøne (fra kl. 17.30), Henrik Lillesø, Pernille Cornelius, Søren Gytz Olesen,
Ulrik Johansen, Knud Fleischer og Mikkel Smed Espersen (referent).
Afbud: Louise Egerton Bisgaard
Tid
16.00

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
•

Bestyrelsesformand Pernille Cornelius ønsker den samlede bestyrelse
godt nytår og velkommen i De frivilliges Hus nye lokaler.

16.10

2. Valg af ordstyrer
•

16.15

3. Godkendelse af dagsordenen
•

16.20

Dagsordenen godkendes

4. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 09.oktober (Bilag 1)
•

16.25

Pernille Cornelius vælges

Referatet godkendes uden yderligere tilføjelser

5. Status på valg af 7. bestyrelsesmedlem. Velkommen til Steffen Grøne som
på vegne af sit engagement som frivillig i Ventilen Viborg har takket ja til at
sætte fokus på gode rammer for unge i De Frivilliges Hus.
•

Steffen præsenterer sig for bestyrelsen og beretter at han ser frem til
arbejdet med at sætte gode rammer for frivilligheden blandt unge, som
han allerede er begyndt på, blandt andet ved at samle eksisterende viden
fra arrangementer og ny viden fra de eksisterende frivillige organisationer
og de unge frivillige som deltager i andre sammenhænge. Planen er herfra
at mødes med ungdomsorganisationerne og samle viden fra deres
praksis.
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6. Status på indflytning. Orientering fra Daglig leder ang. praktiske forhold.
•

Status på de praktiske forhold er, at alle nye lokaler nu er tilgængelige til
booking.

•

Foldedøre til adskillelse af lokale 2 og 3 samt 4 og 5 kommer i uge 4.

•

Infoskærm kommer op og køre uge 3.

•

Administrationen arbejder løbende på procedure så anvendelsen af
lokalerne bliver tilgængelig og ligetil.

•

Administrationen arbejder på tilpasning af nøglesystemet så medlemmer
får sikker og nem tilgængelighed.

•

Skiltning og indretning af vægge og små lokaler bliver udført i løbet af
februar.

16.45

7. Orientering fra huset
1. Evaluering af 2019 jf. strategiske mål (Bilag 2)
•

DFH har udarbejdet 7 mål som sammenfatter indsats, aktiviteter og delmål
i 7 overordnede målsætninger. DFH er godt i gang på alle målområderne.
Den samlede evaluering vil fremgå, som resultat af selvevalueringen, som
udarbejdes sidst i januar 2020.

•

Det aftales, at administrationen udarbejder en oversigt, som i detaljer viser
den direkte sammenhæng mellem indsats, aktiviteter, delmål og mål.

2. Aktiviteter i De Frivilliges Hus 2020 (Bilag 3)
•

Der etableres en aktivitetsplan til alle interessenter, som meldes ud
hurtigst muligt.

•

Det aftales at der udarbejdes en samlet årsplan over bestyrelsesmøder for
2020 – DFH-administration udsender et udkast hertil.

3. Kursus, Netværksarrangement, Oplæg, Inspirationsoplæg
•

Det aftales at der planlægges et kursus i foråret omhandlende førstehjælp

•

Det aftales, at der planlægges et netværksarrangement i forbindelse med
bestyrelsens ønske omhandlende fokus på ungdomsfrivillighed.

4. Kvalitetsmodel og selvevaluering af Frivilligcentrene (Bilag 4 – 4.4)
•

Kvalitetsmodellen præsenteres og det aftales, at DFH-administrationen
udarbejder første bud på en selvevaluering med viden fra
strategiskhandleplan, årets arrangements evalueringer og APV
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5. Økonomi
o Budget §18 bevilling til 2020, 2021 (Bilag 5)
o DFH modtog ved første runde af §18 puljerne en toårig bevilling.
Budgettet er et udgiftsbudget som viser at udgiftsposten grunde og
bygninger er flyttet op under drift og vedligeholdelse – og følger på
denne måde samarbejdsaftalen mellem DFH, BS og Viborg
Kommune, uden at øge de samlede udgifter for DFH.
17.15

8. Fællesmøde med Frivillighedsrådet 08.januar 2020, 18.00 - 20.00
1. Dagsorden for mødet gennemgås (Bilag 6)
•

Temaet for DFH er, hvordan DFH og Frivillighedsrådet gør hinanden
bedre til at forløse mulighederne for frivilligt socialt arbejde i Viborg
Kommune.

2. Initiativ til fælles infoskriv og fællesmøde med Frivillighedsrådet (Bilag 7)
•

Udkast gennemgås og det aftales at infomaterialet skal være kort og
præcist med kontaktinformationer til de to parter.

3. Fælles aktiviteter
•

Der er taget initiativ til fælles infomøde for §18 ansøgningsrunde 2.

4. §18 – hvordan støtter vi de frivillige sociale organisationer bedst?
•
17.45

9. Evt.
•

•

Relevant tema som bør drøftes løbende med Frivillighedsrådet.
Bestyrelsesnetværk d.27.januar i Skjern, hvor formandskabet deltager.
Herudover har formandskabet taget initiativ til at danne netværk med
relevante omkringliggende Frivilligcentre som ligner De Frivilliges Hus i
Viborg ift. kapacitet og udvikling.
Deltagelse i CFSA Frivillighedens Vidensdøgn – Pernille og Mikkel
deltager (kun) om torsdagen.

Vigtige datoer
Tid
23.januar
6. og 7. marts
10. marts 16.00 – 18
5. maj
26. maj

Arrangement
Frivillighedens Vidensdøgn
Frise Årsmøde
Bestyrelsesmøde DFH
Bestyrelsesmøde DFH
Årsmøde i DFH
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