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Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 

Den 5. maj 2020, 16.00 – 17.15 

Mødet afholdes virtuelt, via Microsoft Teams – Pernille Cornelius inviterer via mail. 

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

Olesen, Knud Fleischer og Mikkel Smed Espersen (referent). 

Afbud:  

Tid  Dagsorden: 

16.00 1. Velkomst ved formanden og dagsorden i overskrifter 

- Introduktion til Microsoft Teams. Vi er nu alle på og bestræber os på at være 

så effektive som muligt så vi kan holde tidsplanen nogenlunde. Louise og 

Henrik er lidt forsinket, men vi starter mødet op og samler op med dem 

efterfølgende. 

- Bestyrelsesskriv til foreningerne – vi glæder os til at se jer igen. Vi opsamler 

under evt. så overvej undervejs i mødet hvad i ønsker vi melder ud fra 

bestyrelsen. 

 2. Valg af ordstyrer  

- formand Pernille Cornelius vælges enstemmigt  

 3. Godkendelse af dagsordenen 

- dagsordenen godkendes uden yderligere kommentarer  

 4. Godkendelse af referat fra: 

 1. Bestyrelsesmødet 10.marts 2020 (Bilag 1)  

- referatet godkendes uden yderligere kommentarer  

16.15 5. Orientering fra huset v. daglig leder og bestyrelsesformand 

 

 

1. Status på nedlukning og genåbning af De Frivilliges Hus lokaler 

- Nedlukning: Formand og administrationen lukkede huset ned efter 

myndighedernes forskrifter til og med 10.maj. Administrationen har fortsat sit 

arbejde, hjemmefra og på kontoret. Opgaver som er i gang pt., er oprydning, 

forberedelse af aktiviteter til efteråret, nye flotte billeder fra de seneste tre års 

store arrangementer i lokalerne og så er medlemsforeningerne kontaktet med 

henblik på støtte og dialog under krisen. De små og mellemstore 

medlemsforeninger kigger ind ad og fokusere her under krisen på at hjælpe 

egne lokale medlemmer. De store medlemsforeninger kigger meget ud ad og 

lægger sig op ad nationale initiativer, typisk omhandlende virtuelle samtaler 

og hjælpeordninger. Vi forsøger at understøtte alle frivillige sociale aktiviteter 



 

Side 2 af 4 
 

som har et behov, og guide alle som henvender sig til disse tilbud og 

muligheder. 

- Genåbning: Formand og administrationen er i tæt dialog omhandlende en 

hurtig og forsvarlig genåbning når myndighederne tillader dette, hvor der 

fortsat vil være stort fokus på forsvarlig afstand i lokalerne, hygiejne, sikkerhed 

og tryghed for alle i De Frivilliges Hus – hvilket vil kunne ses ved et øget antal 

spritdispenserer, nye regler for at benytte lokalerne og flere rengøringstimer. 

Ydermere er administrationen testet for Corona, hvor én er testet negativ og 

vi venter svar på test for medarbejder to.   

 2. Status på Grundfinansiering for Frivilligcentre fra staten (FRIG) 

- Afrapportering: Nye procedure for dokumentation er nu udført og 

dokumentationen for 2019 er nu godkendt. 

- Dokumentation for grundfinansiering for Frivilligcentre i 2020: FriSe har 

sikret alle Frivilligcentre som opfylder nedenstående krav vil modtage 350.000 

kr. i grundfinansiering: 

1. at vedtægterne danner grundlag for en bredt sammensat bestyrelse 

med repræsentanter for forskellige brancher, sektorer og med 

forskellige kompetencer og erfaringer 

2. en overordnet strategi eller forandringsteori for frivilligcentret med mål 

og opfølgning herpå. 

3. frivilligcentret modtager kommunal medfinansiering på minimum                 

tilsvarende det statslige støttebeløb. 

4. frivilligcentre skal være en frivillig forening eller selvejende institution 

med selvstændigt regnskab 

5. frivilligcentre arbejder i et afgrænset lokalområde, typisk en kommune 

6. frivilligcentret er ikke kommunalt ejet, og det økonomiske og 

ledelsesmæssige ansvar ligger ikke i den kommunale myndighed. 

 

I De Frivilliges Hus i Viborg har vi gennem de seneste år fulgt udviklingen og sikret os at 

vi opfylder alle krav. Det er dog fortsat vigtigt at kende og formidle disse krav, da kravene 

også giver et billede af hvad et FrivilligCenter er og ikke er.  

Bestyrelsen drøfter herefter kravenes betydning og den kommunale plads i bestyrelsen 

som for nuværende ikke er besat.  
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 3. Status på fraflytning fra Vesterbrogade 1 

- Sagens forløb diskuteres og bestyrelsen drøfter mulige udfald. Det 

konkluderes af den samlede bestyrelse at forhandlingen fortsættes og at 

bestyrelsen fortsat håber at lande forhandlingen i mindelighed.   

 4. Status på Årsmøde 2020 i De Frivilliges Hus 

- Udsat på ubestemt tid, da det er for risikabelt på nuværende tidspunkt. 

Udgangspunktet er at vi rykker årsmødet til sensommeren, men venter med 

at udmelde en dato til myndighederne har givet et klart svar. Den nuværende 

bestyrelse fortsætter indtil årsmødet. 

- Logoet til jubilæet er i proces med bestyrelsens rettelser nyt udkast 

rundsendes til bestyrelsen for kommentering 

16.50 6. Bestyrelses netværksmøde i Skjern d.27.januar v. formandskab 

 1. Hvad fik vi med hjem? 

- Et billede af Frivilligcenter vest, som vi besøgte og et godt netværk, som vi 

kan spejle os i.  

- Når vi spejler os, er det tydeligt at vi har et rigtig godt FrivilligCenter i Viborg. 

- Vi ønsker fortsat at supplere med møder med et par af de andre bestyrelser 

som ligner os i størrelse og aktiviteter.  

- Næstkommende møde er i Viborg, hvor også andre bestyrelsesmedlemmer 

fra Viborg kan være med. Mødedatoen er udsat til efterår/ vinter pga. den 

nuværende Corona krise. Formandskabet følger op. 

16.55 7. Regnskab 2019 

1. Status på regnskabsåret 2019 

- Årsrapporten 2019 er set og underskrevet af den samlede bestyrelse samt 

daglig leder. Der er tre overordnede nedslag. 

1. DFH kommer ud af 2019 med et ansvarligt overskud som 

ligner overskuddet fra 2018 

2. Indtægterne er øget i 2019 og anvendt på den direkte 

flytning. 

3. Merudgifter i 2019 på at opretholde højt kvalitetsniveau i 

aktiviteterne for medlemsforeningerne under vores flytning 

samt abonnementer som er betalt ud og en ekstra 

medarbejder i 5.mdr. 

 

- Bestyrelsen drøfter gennemgangen og er godt tilfredse – stor ros til vores 

medarbejdere. Ansvarligheden i overgangen til nye lokaler sikre en lys fremtid 

for nye gode tiltag for det frivillige sociale område i Viborg Kommune.  
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17.00 8. Evt. 

- Det samlede bestyrelsesskriv drøftes og der skal fokuseres på et positivt, 

moralsk støttende skriv som skal understøtte, at foreningerne trygt og roligt 

kan vende tilbage, når vi åbner igen.  

- Kommende bestyrelsesmøde fastlægges til 26.maj kl. 15.00-17.00 

 

Vigtige datoer 

Tid  Arrangement 

26.maj 15.00-17.00 Bestyrelsesmøde i DFH (EVT: virtuelt – vi 

ser tiden an) 

16. juni 09.30 – 16.00 Strategiseminar DFH 

 


