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Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 

Den 26. maj 2020, 15.00 – 17.00 

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

Olesen, og Mikkel Smed Espersen (referent). 

Afbud: Knud Fleischer 

Tid  Dagsorden: 

15.00 1. Velkomst ved formanden og dagsorden i overskrifter 

- Formand Pernille Cornelius byder velkommen til fysisk bestyrelsesmøde i De 

Frivilliges Hus lokaler, efter seneste virtuelle møde. 

- Vi skal i dag behandle vigtige emner som Corona situationen og 

genåbningsmulighederne for De Frivilliges Hus, Røde kors Folkemøde 

d.18.juni, strategi seminar 16.juni og muligheden for årsmøde i 

sensommeren 2020.   

 2. Valg af ordstyrer  

- Pernille Cornelius vælges enstemmigt 

 3. Godkendelse af dagsordenen 

- Godkendes uden yderligere tilføjelser 

 4. Godkendelse af referat fra: 

 1. Bestyrelsesmødet 05.maj 2020 (Bilag 1)  

- Referatet godkendes uden yderligere tilføjelser 

15.15 5. Genåbning af De Frivilliges Hus Lokaler (Bilag 2) 

- FriSe angiver at Frivilligcentre kan genåbne pr. 27.maj, hvis den lokale 

kommune tillader det – fortsat med forsamlingsforbud på max 10 personer 

og øgede afstandskrav.  

- Administrationen har derfor rettet henvendelse til Viborg Kommune, som 

anviser at Tilbud, hvor borgeren møder op uden visitation, vil på grund af 

forsamlingsforbuddet skulle sørge for, at der ikke er mere end 10 personer 

samlet ad gangen. Samtidig skal sundhedsmyndighedernes generelle 

anbefalinger iagttages. 

- På denne baggrund har De Frivilliges Hus udarbejdet en plan for 

genåbningen af mødelokaler for frivillige, organisationer og 

samarbejdspartnere på det frivillig sociale område.  

1. genåbning d.28.maj kl. 09.00 med følgende øgede hygiejne 

procedure: sprit ved indgang, max 1 person pr. 4m2, max 2 
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overlappende bookinger pr. etage (der bookes så ankomst og 

afgang til de enkelte booking er forskudt fra tilskydende bookinger), 

køkkenet lukkes ned, ingen bookinger i weekenderne, en aften 

booking pr. lokale (så morgenrengøring sikre god hygiejne), morgen 

rengøring øges til 2 timer med ekstra fokus på afspritning af 

overflader. 

2. opstilling af ekstra rengøringsremedier, et sæt pr. lokale med sprit 

forstøver, papirklude og procedure for egenkontrol 

3. fokus på håndhold booking og introduktion til ny procedure og 

egenkontrol via. Registreringsskemaer i lokaler hvor det sikres 

afspritning af borde, stole og håndtag. 

- Bestyrelse beslutter at udsende pressemeddelelse på baggrund af 

genåbning. Mikkel udformer et udkast med kommentarer fra de første par 

bookinger.  

15.45 6. Opdatering fra huset v. daglig leder og bestyrelsesformand 

 1. Planlægning af indhold på strategiseminar  

- Formålet med dagen er at bestyrelsen sætter retningen for det kommende 

år. Fortsat fokus på aktiviteter i lokalerne og ungdomsfrivillighed.  

- Vi skal anvende SWOT analyse og have inspiration ude fra. 

- Mikkel laver et program som fremsendes snarest muligt.  

 2. Status på brev fra bestyrelsen til foreningerne (Bilag 3) 

- Brevet rettes til med datoer og fremsendes til foreningerne med besked om 

genåbning 28.maj, kort efter mødets afslutning. 

 3. Status på fraflytning fra Vesterbrogade 1, og orientering til Mette 

Andreasen (Bilag 4) 

- Mette Andreasen er orienteret omkring sagen, og har svaret fint tilbage.  

- Status på sagen er at De Frivilliges Hus har en dygtig advokat på sagen, og 

at vi fastholder kravet om at erhvervslejkontrakten overholdes.  

 4. Status på den nærmeste fremtid i De Frivilliges Hus 

- Fokus er på genåbning og planlægning af efteråret.  

- Bestyrelsen beslutter at der sigtes mod Årsmøde d.15.september fra kl. 

18.30 – 20.30 med efterfølgende konstituering 

- Der er to pladser i bestyrelsen på valg til årsmødet 

.  
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16.30 7. invitation til afvikling af Folkemøde med Røde Kors, d. 18. juni (Bilag 5a og 

5b) 

- Det besluttes enstemmigt at De Frivilliges Hus deltager i Folkemødet og 

støtter etableringen af mødet med øget kommunikation og netværk. 

 

 

16.45 8. Evt. 

 

Vigtige datoer 

Dato arrangement 

Åbning af De Frivilliges Hus  
For forsamlinger af max. 10 personer 

28.maj 2020 

Fase 3. sandsynlig ændring til forsamlinger 
mellem 30 – 50 personer 

08. juni 

Strategi seminar 16. juni 11.30 – 17.00 

Røde Kors Folkemøde 18.juni  

Bestyrelsesmøde De Frivilliges Hus  25.august  

Årsmøde i De Frivilliges Hus 15. september 18.30 – 20.30 (konstituering til 
21.30) 

Frivillig Fredag 25. september 

 


