Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde
Den 02. december 2020, 16.00 – 18.00
Deltagere: Carsten Johansen, Hans Rosgaard (suppleant), Henrik Lillesø, og Louise Giandrup,
Mikkel Smed Espersen (referent), Pernille Cornelius, Steffen Grøne, Søren Gytz Olesen,
Afbud: Frivilligrådets plads står vakant
Tid
16.00

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

Særlig velkomst til nyt 7. medlem af bestyrelsen, Louise Giandrup, som er
valgt ind med særligt fokus på den frivillige sociale indsats mod ensomhed.
Bestyrelsen præsenteres kort, og der gøres opmærksom på, at
bestyrelsespladsen til Frivilligrådet er vakant frem til Frivilligrådets
repræsentantskabsmøde d.7.dec 2020.

2. Valg af ordstyrer
-

Pernille Cornelius vælges, som ordstyrer

3. Godkendelse af dagsordenen
-

Dagsordenen godkendelse, med en enkelt rettelse af, at punkt 5.3.4 bliver til
punkt 5.4.

4. Godkendelse af referat fra:
1. Strategiseminaret 08.10. 2020 (Bilag 1)
16.15

Referatet godkendes, uden yderligere kommentarer.

5. Strategi 2021
o
-

Orientering om Strategi 2021 (Bilag 2)

Strategien 2021 er udformet, som en forandringsteori, der skal læses fra
venstre mod højre, som en årsags-virkningskæde. Det er væsentligt at
bemærke, at udgangspunktet for det strategiske arbejde er
formålsparagraffen i DFH og at indsats, delmål og mål har indarbejdet
Frivilligcentrenes kvalitetsmodel med henblik på at imødekomme DFH’s
fælles vision om ”tilgængelige frivillige sociale fællesskaber for alle”.

-

Strategien for 2021 er indsendt, sammen med dokumentation for kommunal
medfinansiering og budget for 2021, til socialstyrelsen november 2020, som
dokumentation til Frivilligcentrenes grundfinansiering.

-

Nyt i strategien for 2021 er Projekt Mod Ensomhed og Projekt Viborg
Selvhjælp, samt unge og frivillighed.
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o
-

Orientering om handleplan for ensomhedsprojekter

Projekt – Frivillig social indsats mod ensomhed (16-53). Etablering af
projekt/ ansættelse af koordinator. (Bilag 3)

-

Ansættelsesudvalget har i samråd med Louise Giandrup, vurderet de 40
meget kvalificerede ansøgere og valgt at tilbyde ansættelse, som
koordinator til Andreas Kjær Laustsen pr.1.1.2021.

-

Der vil være mulighed for at hilse på Andreas d.16.12.2020 kl.14.00, når De
Frivilliges Hus inviterer bestyrelsen og ansatte til julekaffe.

-

Velux projekt – ”Trivselsagenter for etniske minoritetsældre” er
godkendt i Velux Fonden, opstarter i Viborg 2021 og kører til og med
2024

-

Projektet er nu godkendt, og starter op i Viborg i 2021.

-

De Frivilliges Hus rolle i projektet er:

-

•

At sidde med i styregruppen for projektet

•

At støtte den frivillige sociale indsats i projektet

•

At brobygge og samarbejde ift. projektets målgruppe

Det besluttes, at Mikkel Smed Espersen og Andreas Kjær Laustsen
koordinerer indsatsen internt

-

Dialog vedrørende opsamling fra strategiseminar 08.10.2020

-

Bestyrelsen beslutter at nedsætte en arbejdsgruppe på ensomhedsområdet,
som skal samle op på dialogen ved strategiseminaret, støtte indsatsen mod
ensomhed og samle viden til bestyrelsen.

-

Arbejdsgruppen består af: Louise Giandrup, Steffen Grøne, Carsten
Johansen, Mikkel Smed Espersen og Andreas Kjær Laustsen.
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o

Orientering om handleplan for etablering af projekt Viborg
selvhjælp

-

Oplæg v. Selvhjælpskoordinatorer Ea Landerholm og Dorrit Nørgaard,
vedrørende den nye selvhjælps indsats for 2021 og 2022. (Bilag 4)

-

Kort præsentation af bestyrelsen. Selvhjælpskoordinatorteamet er kommet
godt i gang i De Frivilliges Hus, og arbejder målrettet på at afdække aktuelle
behov i foreningslivet, hos borger og samarbejdspartnere, netværke med
videns personer og relevante parter i offentligt regi samt at se muligheder for
selvhjælpsgrupper for mennesker i socialt udsatte livssituationer. Således er
følgende grupper nu aktive:
•

Kom Videre Mand – for mænd i livskrise

•

NAUK – for kvinder med autisme

•

Tre typer ADHD-grupper – for børn, voksen og pårørende

•

Depression og Angst – for mennesker i depression og angst

Således planlægges det at opstarte:
•

Sorggrupper – sorg før og efter død af pårørende, i samarbejde
lokale foreninger med FriSe og Det nationale sorgcenter

-

•

Grupper for mænd med autisme

•

Grupper for kvinder i livskrise

Bestyrelsen opfordres til at kontakte selvhjælpsteamet, hvis de har konkrete
ideer eller forespørgsler på selvhjælpsgrupper
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o

Godkendelse af budget 2021 (Bilag 5)

-

Budgettet fremlægges og der lægges op til spørgsmål.

-

Carsten Johansen bemærkede, at han som kommunal repræsentant i
bestyrelsen fandt det uhensigtsmæssigt, at DFH i 2021 budgetterer med et
underskud på 250 t.kr., selvom dette kan dækkes af DFH egenkapital. Dette
skal ses i relation til, at DFH for tiden modtager en stor flerårig bevilling af §
18-midler. Der er generelt stor søgning på § 18-midler, og det er ikke
hensigtsmæssigt, at disse opspares. Carsten orienterede om, at andre
foreninger, der har ubrugte midler, typisk ansøger om overførsel til
kommende år.

-

Pernille Cornelius forklarer at DFH er enig i princippet om at balancen i
budgetter skal overholdes. Men dette er en ekstraordinær situation, med
flytning af DFH og covid-19. Egenkapitalen i DFH danner økonomisk
sikkerhed for DFH-ansatte, mulighed for flerårig sammenhæng i DFHs
indsatser og grundlag for flytning og indretning af et moderne FrivilligCenter.
DFH har i ansøgning til §18 og i dialog med VK, været åbne og mødt
forståelse og opbakning til dette. Covid-19 har øget behovet for frivillige
sociale fællesskaber for mennesker i udsathed. Flytning og formningen af et
moderne FrivilligCenter er fortsat i gang, og som en del af dette ligger en
målrettet indsatsen for flere frivillige sociale fællesskaber for mennesker i
social udsathed og udgiften til dette.

17.30

-

Bestyrelsen ønsker dialog med udvalg og socialdirektøren

-

Bestyrelsen godkender budgettet for 2021

6. Orientering fra huset v. daglig leder og bestyrelsesformand

1. Godkendelse af Årsplan 2021 (Bilag 6)
-

Årsplanen gennemgås overordnet, og det indstilles, at alle tjekker datoer
og melder tilbage til Mikkel Smed Espersen snarest, hvis der er datoer,
de ikke kan deltage.

-

Det besluttes, at datoerne i Årsplanen 2021 kun ændres hvis mere end to
personer uden for formandskabet ikke kan deltage.
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2. Kom Videre Mand er god i gang
-

6 deltagere er godt i gang med deres otte ugers forløb hos den frivillige
gruppeleder Michael. Det forventes, at der starter et forløb nr. to op i første
kvartal af 2021.

3. Bookinger i De Frivilliges Hus
-

Der er, og har været, mange aflyste møder og arrangementer i 2020 pga.
Corona. De Frivilliges Hus var i denne forbindelse lukket ned fra start marts
til slut maj – ligesom der i alle weekender (forsat) er lukket. Til trods for dette
er der fortsat frivillige sociale fællesskaber, som mødes til frivilligt socialt
arbejde, aktiviteter og samtaler. Således var der i 2019 1554 stk bookinger i
De frivilliges Hus svarende til 4758 timers frivilligt socialt arbejde.
Tilsvarende var der i 2020 1600 stk bookinger svarende til 5133 timers
frivilligt socialt arbejde.

-

Hvis vi sammenligner sidste halvår i 2019 med sidste halvår i 2020, ses den
samme tendens med 659 bookinger svarende til 1900.5 timers frivilligt
socialt arbejde fra 30.06.19 – 30.12.19 – og tilsvarende 909 bookinger
svarende til 2893 timers frivilligt socialt arbejde fra 30.06.20 – 30.12.20

-

De frivillige sociale fællesskaber, der fortsat mødes, er sygdom, sundhed og
handicaporganisationer, netværksgrupper, selvhjælpsgrupper,
mentorsamtaler, sociale ungdomsorganisationer og bestyrelsesmøder.

-

Flere af de specifikke grupper er nye i De Frivilliges Hus, som pga.
nedlukning i offentlige mødesteder har haft brug for et nyt sted at mødes.

17.45

7. Evt.
- Det aftales, at der laves en opdateret liste med kontaktinfo for bestyrelse og
medarbejdere – rundsendes sammen med referat
- Hvad har vi besluttet
- Dagens punkter og beslutninger gennemgås i fællesskab.

Side 5 af 6

- Hvad har været godt
Spændende at høre selvhjælpsteamet fortælle
- Der er generel enighed om at det har være et godt bestyrelsesmøde med god
energi. Særligt orienteringen med selvhjælpskoordinatorene fremhæves. Det
aftales at dette skal gentages i fremtiden ligesom koordinator for den frivillige
sociale indsats mod ensomhed skal have taletid på kommende bestyrelsesmøde.
- Hvad vil vi ændre næste gang
- Fortsat fokus på at overholde tiden

Dato
6/1/2021 15.45 – 18.00
10/3/2021 15.45 – 18.00
4/5/2021 15.45 – 18.00
19/5/2021 17.00 – 21.00
16/6/2021 16.00 – 20.00

Begivenhed
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
Årsmøde og konstituering
Strategiseminar
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