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Referat fra ”De Frivillige Hus” bestyrelsesmøde 

Den 10. marts 2020, 16.00 – 18.00 

Mødet efterfølges af fællesmøde inkl. Spisning med Frivillighedsrådet fra 18.00 – 20.00 

I De Frivilliges Hus, Ll. Sct. Hans gade 7, 2. sal, lokale 4 og 5. 

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

Knud Fleischer og referent - Mikkel Smed Espersen.  

Tid Dagsorden 

16.00 1. Velkomst ved formanden 
- Corona tiltag i De Frivilliges Hus. Vi følger situationen nøje og tager pt. et arrangement ad 
gangen. I Huset er der ekstra fokus på håndhygiejne, med ekstra opstillede håndsprit og 
håndsæbe – samt ekstra afspritning af dørhåndtag og flader.  
 
- Viborg Kommunes udpegede medlem i De Frivilliges Hus bestyrelse, socialchef Ulrik Johansen, 
har valgt at skifte arbejde. Der er ikke meldt en afløser ud endnu. Vi ønsker stabilitet i 
bestyrelsesrummet og ser derfor frem til at tage godt imod Viborg Kommunes kommende 
permanente udpegede medlem af bestyrelsen i De Frivilliges Hus. 
 
- Punktet fællesmøde er tilføjet under eventuelt. 
 
- Vi kan se frem til: orientering fra huset, fokus på Årsmødet 2020 og input fra FriSes årsmøde og 
bestyrelsesnetværk i Skjern. Velkommen til. 
 

16.05 2. Valg af ordstyrer  
- Formand Pernille Cornelius, fortsætter 

16.10 3. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsordenen godkendes uden bemærkninger 

16.15 4. Godkendelse af referat 

 1. Bestyrelsesmøde 08. januar 2020 (Bilag1) 
- Referatet fra bestyrelsesmødet08. januar 2020, godkendes uden bemærkninger 

16.20 5. Orientering fra huset v. daglig leder 

 1. Status på strategi -lige adgang til frivillige sociale fællesskaber (Bilag 2) 
- 1.halvår 2020 prioriteres de strategiske søjler 1. organisering og 2. støtte over 3. 

formidlingssøjlen. Dette kommer særligt til udtryk ved færre nyhedsbreve ca. 6/ år 
og oplæg ca. 4/ år. Dette er daglig leders vurdering på baggrund af de første 
måneder af 2020’s øgede tryk på lokalerne, på ca. dobbelt så mange timers 
bookinger. Formidling bliver fokusområde 2.halvår af 2020, med afsæt i 
FrivilligFredag, den 25. september 2020. 

- Den øgede indsats er en god historie som Viborg Folkeblad formidlede d. 
10.februar 2020, hvor Bestyrelsesformand i De Frivilliges Hus, Grønland i Viborg og 
Hjerneskadeforeningens ungegruppe VIUS medvirkede.  
 

2. Årsplan med aktiviteter i DE Frivilliges Hus2020 (Bilag 3) 
- Årsplanen gennemgås og afstemmes ift. Bestyrelsesmøder. 
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3. Daglig leders uddannelse i NGO-ledelse -status (Bilag 4) 

- NGO-lederuddannelsen er nu halvvejs gennemført med en skriftlig opgave og en 
mundtlig prøve, med et godt resultat. Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i 
daglig leders opgave med at facilliteter en strategisk bestyrelse i De Frivilliges Hus 
som selvejende institution. Opgaven bringer forskellige værktøjer i spil som vil være 
relevant for det strategiske arbejde i bestyrelsen fremadrettet (PEST, MOR-
analysen, SWOT-analyse) samt væsentlige pointer i konklusionen ift. Hvad der skal 
prioriteres fremadrettet. 
 

4. Kvalitetsmodel – selvevaluering (Bilag 5) 
- Selvevalueringsskemaet som blev afleveret til FriSe inden fristen 1. februar 2020, 

gennemgås. Evalueringen er udarbejdet af den daglige ledelse, efter dialog med 
formandskabet, og er et godt dialogredskab for bestyrelsen ift. Prioritering for 
fremtiden. 

- Det fremlægges at der er forskellige processer som praktiseres i de forskellige 
frivilligcentre. Nogle frivilligcentre inddrager foreninger og frivillige, andre 
bestyrelsen eller udvalgte bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med den daglige 
ledelse og nogle udelukkende den daglige ledelse.  

- I De Frivilliges Hus vil evalueringsopgaven være en opgave for den daglige ledelse 
på baggrund af dialog og den strategiske retning fra bestyrelsen.  
 

17.00 6. Årsmøde 2020 – 20-års jubilæum 

 1. Program  
- Programmet gennemgås og debatteres. Det aftales at afsætte mere tid til spisning 

og skubbe årsmødet ca. 30.min frem.  
- Punktet ”memory lane” er en hyldest til de mange frivillige kræfter som har 

bidraget i de seneste 20 år. Administrationen udarbejder en liste med tidligere 
bestyrelsesmedlemmer og foreninger samt ansatte som inviteres til at fortælle 
anekdoter. Der udarbejdes ligeledes en billedkavalkade fra arkiverne.   

- Grønland i Viborg tilbyder at tilkendegive deres gode erfaringer med 
frivilligcenteret til Årsmødet samt at bidrage med et musisk indslag.  

- Konstitueringen ligger som noget nyt på selve årsmødeaftenen, hvor den nyvalgte 
bestyrelse går for sig selv og konstituere sig. Herved undgås en mellemliggende 
periode uden bestyrelsesmæssig beslutningskraft.  

17.20 2. Kandidater til bestyrelsen  
- Henrik Lillesø og Louise Egerton Bisgaard er på valg. Henrik genopstiller og har 

indsendt indstilling fra Dansk Flygtninge Hjælp. Louise overvejer stadig muligheden. 
Det drøftes på baggrund af nye medlemmers erfaring samt konklusionen fra daglig 
leders opgave, at bestyrelsen indfører en ”buddy” ordning til nye medlemmer hvor 
mere erfarne medlemmer onboarder de nye medlemmer direkte til 
bestyrelsesarbejdet. Daglig leder kommer med oplæg på dette ved kommende 
bestyrelsesmøde, d.5.maj 2020.  

- Steffen Grøne er udpeget frem til årsmødet 2020 og ønsker at fortsætte arbejdet 
med fokus på gode rammer for ungdomsfrivilligheden. 

- Der er ikke kommet yderligere indstillinger fra medlemmerne af De Frivilliges Hus. 
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Vigtige datoer 

Tid Arrangement 

      29. april  Ungdoms Temamøde 

5. maj Bestyrelsesmøde De Frivilliges Hus 16.00 – 18.00 

     12. maj Repræsentantskabsmøde i Frivillighedsrådet 
kl.19.00 

     20. maj Udsatterådet arrangerer politisk møde om mental 
sundhed og frivillighed 

     26.maj Årsmøde i De Frivilliges Hus 

 

17.30 7. Årsmøde i FriSe 

 1. Hvad fik vi med hjem? 
- Henrik, Knud, Rikke og Mikkel var afsted, sammen med 185 andre deltagere fra 

landets 68 Frivilligcentre, hvilket er deltager rekord.   
- Oplæg ved Preben Astrup "Frivillige fællesskaber for dem - der er på røven". 

Prebens konklusion er at det frivillige sociale område har vanskelige 
eksistensbetingelser sammenlignet med det folkeoplysende, og at det sociale felt 
bør stå sammen om at kæmpe for lignende vilkår som medlemstilskud, egen 
lovgivning, frie lokaler og minimalt niveau af rapportering og dokumentation. 

- Oplæg ved Karen Lumholt "fem tendenser for fremtidens fællesskaber". Aktivist og 
journalist med fokus på unges behov for individuel frihed i fællesskaberne, 
eksempler som bofællesskaber med egne lejligheder, social økonomiske 
virksomheder, netværksbaserede initiativer og lignende. 

- Oplæg ved Tobias og Sidsel fra Verdensmålsakademiet - "Sammen når vi målene" – 
fragte verdensmålene ned i hverdagshøjde med udgangspunkt i det den enkelte 
brænder for at arbejde ind i.  

- Workshops fra andre Frivilligcentre, var en skuffende omgang med for uskarp 
facillitering og manglende tid til de spørgsmål som var vigtige.  

- Årsmøde lørdag, med vedtægtsændringer- hvor der var megen diskussion om 
ændringerne i vedtægter bl.a. om: 1) to åbne pladser til udpegning af den ny 
konstituerende bestyrelse, 2) åbent kandidatur fra bestyrelser og daglige ledere 
samt 3) om formanden skulle vælges på generalforsamlingen eller når bestyrelsen 
konstituerede sig selv - det endte ud i et flertal til samtlige ændringer- derudover 
var der lidt snak om det udefrakommende medlem i bestyrelserne - her fik Mikkel, 
Henrik til at trække DFH frem i rampelyset med hvad vi havde gjort og med succes - 
det fik vi anerkendelse af fra flere af bestyrelsesmedlemmer som Henrik talte med 
bagefter. 

17.40 8. Bestyrelsesnetværksmøde i Skjern - Hvad fik vi med hjem 
 - Udskudt til kommende møde 

17.50 9. Evt. 
- fællesmødet 
          - Frivillighedsrådet møde med socialudvalget 
          - Fællesskriv til interessenter med præsentation af FVR og DFH 
                          - Det besluttes at DFH daglig leder undersøger mulighederne for at få trykt et                                                               
fælles postkort, samt muligheden for at få det gjort på frivilligbasis.  
 
- 2020 registrering af bestyrelsen i Banken 
           - info indsamles og processeres af daglig leder 


