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Referat ”De Frivilliges Hus” bestyrelsesmøde 
Den 20.01.2021, 16.00 – 18.00 

 
Deltagere: Pernille Cornelius, Henrik Lillesø, Steffen Grøn, Søren Gytz Olesen, Carsten 

Johansen, Louise Giandrup, Susanne B. Andersen og Mikkel Smed Espersen (referent) 

Afbud: Hans Rosgaard (suppleant) 

Tid  Dagsorden: 

16.00 1. Velkomst ved formanden og dagsorden i overskrifter 

- Dejligt at Susanne er indtrådt som medlem fra Frivilligrådets i DFH-bestyrelse. 

Vi har fokus på at alle deltager til møderne.  

Susanne giver en kort præsentation af sig selv som person og sit sociale 

engagement som formand i LEV, medlem i Handicaprådet, Udsatterådet, 

Frivilligrådet og nu De Frivilliges Hus bestyrelse.  

- Kort status på flytteopgørelse fra Vesterbrogade 1 

Civilstyrelsen har udskudt behandlingen af sagen omhandlende 

flytteopgørelsen 6-8 måneder. 

- Formanden opfordrer alle til at fremsende billede af sundhedskort og billed-id 

til daglig leder senest torsdag d.21.januar 2021 

- Formanden orienterer om at daglig leder, Søren og Pernille er inviteret til 

kommende social og sundhedsudvalgsmøde.  

 

 2. Valg af ordstyrer  

           Pernille vælges som ordstyrer 

 

 3. Godkendelse af dagsordenen 

                Dagsordenen godkendes uden bemærkninger 

 4. Godkendelse af referat fra: 

 1. Bestyrelsesmøde 02.12.2020 (Bilag 1)  

                Referatet godkendes uden bemærkninger 

16.15 5. Strategi 2021  

 1. Orientering om handleplan for ensomhedsprojekter 

- Projekt – Frivillig social indsats for af bekæmpelse ensomhed (16-53). (Bilag 2) 

Bilaget danner grundlag for ansættelsen af koordinator 
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- Præsentation af koordinator Andreas Laustsen 

Formanden byder velkommen til koordinator Andreas Laustsen, som 

præsenterer sig med faglig erfaring inden for arbejdsmarkedsområdet og 

sundhedsområdet – med stort kendskab til sociale indsatser, fundraising og 

nye muligheder for sociale indsatser. Andreas startede 4.1.2021 og har i de 

første 14 dage bla. arbejdet med 

• Kortlægning af eksisterende tilbud 

• Analyse af nyeste tal på ensomhedsområdet i Viborg Kommune 

• Fremtidige muligheder for Projekt Rollemodel 

• Opsøgende arbejde ift. nye målgrupper for fremtidige frivillige sociale 

indsatser. 

Andreas ser frem til samarbejdet med arbejdsgruppen og personalegruppen. 

Afslutningsvist noteres det at digitale platforme kunne være et 

opmærksomhedspunkt med udgangspunkt i eksisterende muligheder, som 

Boblberg.dk.     

 

- Planlægning af arbejdsgruppe (Louise, Carsten, Steffen, Andreas og Mikkel) 

Formålet: Understøtte den frivillige sociale indsats mod bekæmpelse af 

ensomhed.  

Hvad: Løbende viden, netværk og sparring.  

Hvornår: to planlagte møder, minimum 14 dage inden bestyrelsesmøder af 1 

times varighed d. 10.2.2021 og d. 20.4.2021 fra 16-17 

Mandat: Arbejdsgruppen sætter retning og træffer mindre beslutninger. Ved 

større beslutninger og beslutninger som kræver tegningsberettigelse 

konsulteres formandskabet. Arbejdsgruppen orienterer bestyrelsen, med et 

fast punkt på bestyrelsesmøderne.  

 

Bestyrelsen godkender beskrivelsen af arbejdsgruppen uden yderligere 

tilføjelser. Mødedatoerne godkendes af arbejdsgruppen.  
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17.00 6. Orientering fra huset v. daglig leder og bestyrelsesformand 

 1. Status på nedlukning og genåbning af De Frivilliges Hus 

DFH følger myndighedernes udmelding og holder lukket frem til d.7.februar. 

4.januar afstemte daglig leder og medarbejdere forventninger og behov ift. til 

arbejde under nedlukningen. Det er muligt for medarbejderne at få et kontor 

stillet til rådighed i DFH – men arbejdsopgaver, som kan varetages hjemme 

fra, udføres hjemmefra. 

 

2. Orientering fra Foreningerne i De Frivilliges Hus v. Frivilligkoordinator 

Rikke Brøndum 

Rikke har foretaget opsøgende tryghedsopkald til medlemmerne i De 

Frivilliges Hus, med fokus på hvordan de forskellige foreninger klarer sig 

under nedlukningen, opdatering af medlemmernes kontaktinfo, og om 

hvordan DFH kan støtte i alternative ideer og muligheder, eks. virtuelle 

møder. I første omgang er områderne Børn og Unge og Besøgstjenesterne 

kontaktet.  

Der er en overvejende tendens til, at tilbuddene blandt medlemmerne holder 

pause under nedlukningen. Besøgstjenesterne oplever derimod øget 

efterspørgsel blandt frivillige og at alternative muligheder åbner sig. 

Eksempelvis fremhæves muligheden for besøg via havedør til ældre 

ensomme. Der er en overvejende tendens til, at medlemmerne ser frem til at 

starte igen og ønsker at komme i gang hurtigst muligt. Der er givet flere 

tilkendegivelser på ønsker om DFH’s støtte til igangsættelse af alternative 

ideer – hvilket de respektive medlemmer vender tilbage på. Der er et 

overvejende tema i tilbagemeldingerne om at ville hjælpe andre, men også at 

mærke dilemmaet i selv at være udsat i Covid-19 sammenhæng. Det er helt 

tydeligt, at medlemmerne sætter stor pris på - og motiveres af den opsøgende 

kontakt, i denne helt særlige og vanskelige situation. Opkaldene fortsættes til 

de øvrige områder i de kommende uger. 

Bestyrelsen anerkender den vigtige opgave og tilkendegiver stor tilfredshed 

med resultaterne.  
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3. Endelig godkendelse af Årsplan 2021 (Bilag 3) 

Årsplan 2021 godkendes uden yderligere ændringer. Det understreges, at der 

kan forekomme ændringer i forbindelse med Covid-19 situationen, men  

Årsplanen hermed er bestyrelsens guide for 2021.  

 

 

4. Bookinger i De Frivilliges Hus 

Administrationen i De Frivilliges Hus, er fortsat i direkte kontakt med 

organisationer og frivillige som har og som vi må udskyde. I den forbindelse er 

nedlukningen udmeldt på Facebook og mail til alle medlemmer.   

 

5. Opdaterede bank oplysninger – Alle bestyrelsesmedlemmer 

medbringer sundhedskort og billed-id (kørekort eller pas) 

Bestyrelsesmedlemmerne fremsender materialet til administrationen hurtigst 

muligt. Materialet slettes efter indsendelse og godkendelse hos banken.  

 

17.45 7. Evt. 

- Gennemgang af mødets beslutninger til referat  
Beslutninger gennemgås og noteres til referat. 
Det noteres at et kommende temamøde i forbindelse med kommunalvalget 2021, 
i samarbejde med Frivilligrådet, vil være en god ide.   

 
 
 

- Hvad har været godt og hvad har været mindre godt 
Det er godt at bestyrelsen kan samles virtuelt og at teknikken, overvejede virker. 
Da lydkvaliteten er svingende, er det vigtigt med opsamlinger. 
Det har været godt at møde nye ansigter og få fastlagt konkrete møder i 
arbejdsgruppen.  
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Kommende begivenheder 

  

Dato Begivenhed 

10/2/2021 16.00 – 17.00 Arbejdsgruppemøde – Ensomhed 

10/3/2021 15.45 – 18.00 Bestyrelsesmøde 

20/4/2021 16.00 – 17.00 Arbejdsgruppemøde – Ensomhed 

4/5/2021   15.45 – 18.00 Bestyrelsesmøde 

19/5/2021 17.00 – 21.00 Årsmøde og konstituering 

16/6/2021 16.00 – 20.00 Strategiseminar 

 


