Referat fra Årsmøde i De Frivilliges Hus – Frivilligcenter Viborg
Ll. Skt. Hans Gade 7, 8800 Viborg
15.september 2020, 18.30 til 20.30
Bestyrelsen i De Frivilliges Hus – Frivilligcenter Viborg, bestående af: Formand Pernille Cornelius,
næstformand Henrik Lillesø, medlem Søren Gytz Olesen, medlem Louise Egerton Bisgaard,
medlem Steffen Grøne, medlem Carsten Johansen, inviterer til årsmøde 2020. Årsmødet 2020
afholdes force majeure i september 2020, grundet Covid-19 nedlukning fra 14.marts 2020 til og
med 28.maj 2020.
1. Velkomst ved Formand
a. Bestyrelsesformand Pernille Cornelius byder velkomment til de 18
stemmeberettigede sociale foreninger og til bestyrelseskollegaer, som kort
præsenterer sig. Der bydes ligeledes velkommen til personalet samt deltagende
gæster, Dorrit Nørregaard som er samarbejdspartner, Casper Bo Danø som er
sekretariatsleder fra Frise, Carina Jeppesen som er praktikant. Programmet
præsenteres og alle opfordres til ekstra opmærksomhed på håndsprit, afstand og
tålmodighed.
2. Valg af dirigent
a. Bestyrelsen foreslår sekretariatsleder for FriSe (https://frise.dk/) Casper Bo Danø
i. Casper Bo Danø (herefter CBD) klappes ind som godkendelse af valget.
ii. CBD bevidner at han var inviteret til Årsmødet i maj 2020
iii. Dagsordenen følger vedtægterne
iv. Årsmødet 2020 er rettidigt indkaldt
v. Stemmetæller Carina Jeppesen godkendes af forsamlingen
vi. Referent Mikkel Espersen godkendes af forsamlingen
3. Beretning fra formanden
Formandens Årsberetning for 2019, ved bestyrelsesformand Pernille Cornelius.
Vi kan ikke kigge tilbage uden at nævne Corona situationen som har påvirket samfundet de senest
8 måneder. Dette betyder også påvirkninger i De Frivilliges hus, som aflysninger, nye opgaver og
andre måder at gøre tingene på. Derfor stor tak til alle omkring huset som har hjulpet i denne
omstilling. ”Frivillige sociale fællesskaber for alle” er ledestjernen, vi arbejder efter i De Frivilliges
Hus i Viborg. 2019 har fungeret, som affyringsrampe for visionen, hvor bestyrelsen i fællesskab kan
se hinanden i øjnene og konstatere, at vi har taget mange gode stik for det fremadrettede frivillige
sociale arbejde i Viborg Kommune. Sammen har vi skabt et strategisk bestyrelsesrum, hvor vi sætter
mål for, hvordan vi bedst støtter det frivillige sociale arbejde, hvor vi planlægger og hvor vi
debatterer og beslutter i fællesskab. Vi har 2 årlige strategiseminarer og udpegning af 7 medlem i
bestyrelsen som konkrete eksempler herpå. Bestyrelsen har indarbejdet Kvalitetsmodellen for
frivilligcentre, i De Frivilliges Hus - Frivilligcenter Viborg, som sikrer vores organisations kvalitet
fremadrettet. Kvalitetsmodellen sikrer at vi som bestyrelse har blikket på arbejdsgiverrollen og
udarbejder og forholder os til arbejdsmiljø, udvikling af medarbejdere og sammensætning af
fremtidens bestyrelse. Sammen har vi i bestyrelsen sikret en spændende ramme for fremtidens
frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune, hvor De Frivilliges Hus fortsat er herre i ejet hus.
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Sammen har vi støttet administrationen i udførslen af handleplaner, og bakket op om - og været en
aktiv del af at få introduceret det frivillige sociale arbejde. Det er vigtigt for os som bestyrelse at give
vores personale spillerum til at handle på den retning bestyrelsen i fællesskab har besluttet - men
lige så vigtigt er det at vi deltager i de aktiviteter som planerne indebærer til eksempelvis Frivillig
Fredag, kurser, netværk og temamøder. På Frivillig Fredag Inviterede vi til indflydelse gennem
skattejagt i vores kommende lokaler, hvor alle - som udfører frivilligt socialt arbejde - var inviteret
til at byde ind med drømme og ideer for De Frivilliges Hus – Frivilligcenter Viborg. Vi har sammen
opstartet flytning af De Frivilliges Hus – Frivilligcenter Viborg til Ll. Sct. Hans Gade 7, hvor mange års
drømme og ideer er blevet prioriteret og sat i gang. Som formand for bestyrelsen i De Frivilliges Hus
– Frivilligcenter Viborg, er jeg stolt af vores ambitiøse og mangfoldige fællesskab i De frivilliges Hus,
hvor vi tror på mennesker og på, at alle har noget at bidrage med. Vi kan noget helt særligt og det
skal vi værne om - men også blive endnu skarpere på at invitere alle, som mangler fællesskab og
sociale relationer, med ind i vores fantastiske frivillige sociale fællesskaber.
4. Fremlæggelse af regnskab
a. Daglig leder Mikkel Smed Espersen fremlægger regnskabet for 2019
i. Revisionsselskabet BDO har foretaget revisionen og konkludere at
årsregnskabet viser et retvisende billede af institutionens aktiviteter og har
ingen yderligere bemærkninger i denne forbindelse.
ii. 2019 har været et ambitiøst år med masser af gode aktiviteter. Det har
været økonomisk prioriteret at tilkøbe midlertidigt personale til at støtte de
frivillige sociale fællesskaber under flytningen til nye lokaler og opretholde,
mulighed for aktiviteter, støtte og tilbud på området.
iii. Det har været økonomisk prioriteret at arrangere kurser og temadage med
høj kvalitet.
iv. Årsregnskabet 2019 uddybes gerne ved behov.
5. Indkomne forslag
a. Der er ikke modtaget indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
På valg er:
• Henrik Lillesø (genopstiller)
• Louise Egerton Bisgaard (genopstiller ikke)
• Steffen Grøne stiller op for Ventilen Viborg
b. 2 suppleanter vælges for 1 år
• Hans Rosgaard stiller op for Ældresagen Bjerringbro
c. Henrik Lillesø og Steffen Grøne klappes ind som medlemmer i bestyrelsen
d. Hans Rosgaard Klappes ind som suppleant i bestyrelsen
7. Eventuelt
a. Formand for Frivillighedsrådet Susanne B. Andersen fortæller om indsatsen i
Frivillighedsrådet i Viborg kommune, som er en vigtig politisk stemme for det
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frivillige sociale område. https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Blivfrivillig/Frivilligraadet
b. Sind Viborg opfordrer til at deltage i sindets dag d.08.10.2020
https://sundhedscenter.viborg.dk/Nyheder/Nyheder-2020/Oktober/sindets_dag
8. Tak for i aften
a. Bestyrelsen i De Frivilliges Hus – Frivilligcenter Viborg takker CBD for at hjælpe
Årsmødet 2020 sikkert i havn.

Underskrift og dato

Dirigent__________________________________________________________

Formand_________________________________________________________

Referent_________________________________________________________
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