Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
Den 25. august 2020, 16.00 – 18.00
Deltagere: Steffen Grøne, Henrik Lillesø, Pernille Cornelius, Søren Gytz Olesen og Mikkel Smed
Espersen (referent).
Afbud: Frivillighedsrådets plads står vakant, Louise Egerton Bisgaard, Carsten Johansen
Tid
16.00

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden og dagsorden i overskrifter
-

Særlig velkomst til Carsten Johansen, vi ser frem til et godt samarbejde.

-

Knud Fleischer træder ud, som følge af udmeldelse fra Frivillighedsrådet og
vil koncentrere sig om sit arbejde i foreningen Grønland i Viborg.

-

Søren og Henrik tilbyder at opsøge foreningen Grønland i Viborg og tilbyde
opbakning til foreningen.

-

Frivillighedsrådet har valgt at vente til efter repræsentantskabsmødet i
Frivillighedsrådet d.22.september 2020, med at udpege nyt medlem til
bestyrelsen i De Frivilliges Hus.

-

Fraflytning fra Vesterbrogade 1. ligger nu på advokat Claus Johansens bord.
Formandskabet og daglig leder følger sagen tæt og melder tilbage til
bestyrelsen løbende.

2. Valg af ordstyrer
-

Pernille Cornelius vælges enstemmigt

3. Godkendelse af dagsordenen
-

Dagsorden godkendes uden yderligere kommentere

4. Godkendelse af referat fra:
1. Strategiseminaret 16.6 2020 (Bilag 1)
-

Kommentarer til referatet noteret og samles op til fælles drøftelse på
strategiseminaret d.29.9.2020

16.15

5. Genåbning af De Frivilliges Hus Lokaler
1. Restriktioner i DFH:
-

Administrationen i DFH følger fortsat myndighedernes retningslinjer ift.
COVID-19: Forebyggelse af smittespredning – anbefalinger i forhold til at
forebygge smitte ved afstand og reduceret kontakt. Dette betyder at:

-

Køkkenet er fortsat lukket,

-

Weekendbookinger er lukket,

-

Max 1 person/ 4m2,
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-

Øget fokus på hygiejne og egenkontrol.
Administrationen er meget opmærksomme på antals restriktioner i lokalerne
og har ekstra fokus på at hjælpe de frivillige sociale organisationer godt på
plads i denne periode.

-

Vi kigger alle frem mod oktober hvor der kommer ny udmelding fra
myndighederne.

16.30

6. Opdatering fra huset v. daglig leder og bestyrelsesformand
1. Planlægning af Årsmødet 2020, 15. september fra 18.30 – 20.30
-

Årsmødet er rettidigt indkaldt 15.august 2020 i VSF (Bilag 2)

-

Mulighed for afstemning via. fuldmagter eller brevstemmer
- Bestyrelsen debatterer mulighederne.
- Det besluttes at administrationen skal være aktivt opsøgende og
kommunikere klart ud til medlemmerne at tilmelding to dage før med navn og
kontaktinfo er nødvendig.
- Det besluttes at der ikke kan stemmes via. fuldmagter eller brevstemmer.
- Det besluttes at øge opmærksomheden på suppleantmuligheden i opslaget
for årsmødet

-

Dagsordenen gennemgås
-Det besluttes at der skal serveres kaffe og opdelte bakker med sødt.

-

Udkast til årsskrift 2019 præsenteres
- Udkastet gennemgås og suppleres med temaet flytning.
2. Status på handleplaner

1) Ressourcer og arbejdsfordeling
Daglig leder ønsker at ansætte projektmedarbejder 20t/ uge over 2 år
til fokuseret at arbejde med selvhjælpsgrupper i Viborg. (Bilag 3)
- Bestyrelsen beslutter at godkende ønsket
- Det noteres samtidigt at: "Søren Gytz mener at administrationen skal
kontakte Viborg kommunes jurist og få formalia omkring opslag eller ej
afklaret omkring besættelse af denne funktion.”

(efterfølgende er det blevet bekræftet, at stillingen skal slås op – og
naturligvis bliver det)
2) Aktivitetsplan (Bilag 4)
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- Aktivitetsplanen fremlægges og debatteres. Bestyrelsen glæder sig over
fokus på netværk mellem foreningerne og ser frem til aktiviteterne.
Supplerende er et ønske om at kigge på et politisk møde i 2021 hvor
kommunevalget kommer på dagsordenen. Ønsket noteres og bringes i en
opdateret udgave af aktivitetsplanen.

3)Kommunikation
- administrationen arbejder på en konkret plan for kommunikationen af De
Frivilliges Hus arbejde. Daglig leder udarbejder i forbindelse med et
forandringsprojekt på sin NGO-lederuddannelse, en analyse for en
kommende kommunikations plan, som fremlægges ultimo 2020.
3. Planlægning af strategiseminar 29.september 2020 16.00 – 20.00
-

Opfølgning fra 16.6.2020

-

Temaet for strategiseminaret bliver ”ny bestyrelse - nye mål”

-

Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på Corona situationen, hvordan har De
Frivilliges hus tilpasset sig og er der yderligere vi kan gøre

17.45

7. Evt.
- Bestyrelsen debatterer kommende begivenheder.

Dato
14. september 18.00 – 19.30
15.september 18.30 – 20.30
Konstituering fra 20.30 – 21.00
22.september 19.00
25. september 14.00
29.september 16.00 – 20.00
30 september 17.00
01.oktober
19.00 – 21.00
08.oktober
16.00 – 18.00

Arrangement
§18 infomøde
Årsmøde i De Frivilliges Hus
Repræsentantskabsmøde i
Frivillighedsrådet
Frivillig Fredag
Strategi Seminar bestyrelsen i DFH
Suppe og samtale med Carte Blanche
Opstartsmøde for Mænds Mødesteder
Bestyrelsesmøde i DFH
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