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Referat 
 

Deltagere: 
Hans Rønnau       
Merete Langeland 
Inger B. Bøytler Jensen 
Charlotte Meng 
Jesper Bendix 
Mogens Johannesen       
Christina Dige Rejkjær 
 

Ikke til stede: 
Torsten Topbjerg 
Lisa Bendsen 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden    

 
 

2. Budget 
Orientering om budget og regnskab som grundlag for de videre drøftelser på mødet. 
 
Bestyrelsen ønsker, at budgettet udsendes i forbindelse med indkaldelsen til bestyrelsesmødet 
fremadrettet og igen i forbindelse med referatet.  
 

 
3. Debat af tema eller udfordring 
Under dette punkt drøftes følgende.  
 

 
3.1. Mavefornemmelsen efter strategiseminar og dialogmøde  

Der er netop afholdt hhv. strategiseminar og dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget og 
Sundhedsudvalget. Under dette punkt drøftes mavefornemmelsen på baggrund af disse to møder.   
 
Det var en fantastisk god og udbytterig dag på strategiseminaret, hvor vi drøftede vision, mission 
og indsatser. Næste gang skal det afholdes i weekenden eller gøres lidt kortere.  
 
Modellen for dialogmødet med Kultur- og Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget var god, og vi 
indgår gerne i et årligt tilbagevendende dialogmøde.  
 

 
3.2. Forslag om ændring af mødemodel  

Bestyrelsen besluttede i oktober 2020 at afprøve den mødemodel, som denne og tidligere 
dagsordener er opbygget omkring. FU ønsker nu en drøftelse om, hvorvidt vi skal ændre 
mødemodel igen.   
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Beslutning 
Runden forsvinder fremadrettet som punkt på dagsordenen, men bestyrelsen opfordres til at 
komme med emner til drøftelse inden bestyrelsesmødet. 
 
 
4. Runden 
Hver deltager fortæller, hvad man har lavet siden sidste møde i forbindelse med Frivilligcenteret, 
samt hvad man skal lave frem til næste møde.  
 
 
5. Arrangementer og andre praktiske ting. Er der nogen, som skal 

have hjælp til noget? 
 
Christina orienterer om planlagte arrangementer samt arrangementer vi har på tegnebrættet: 
 
Planlagt: 
• Politisk valgcafé for alle frivillige om temaet frivillighed og betingelserne for de frivillige her i 

kommunen den 4. november kl. 17-19 
 
Punkter til drøftelse på valgcaféen: 

- Hvorfor udarbejdes der sparekatalog på frivilligheden?  
- Hvordan kan man gøre arbejdet lettere for de frivillige?  
- Hvad vil I gøre for at sikre, at de frivillige foreninger har lokaleadgang?  
- Har du selv været frivillig? Og hvorfor? 
- Hvordan kan vi gøre adgangen mellem de frivillige og Kommunen lettere? Hvordan kan vi 

nedbryde siloerne?  
 

- Ideer kan eventuelt hentes fra spillet Genopbyggerne.  
 
 
På tegnebrættet: 
• Flere kurser for frivillige - blandt andet vedrørende fundraising, kursus om udarbejdelse af 

hjemmesider og bestyrelsesarbejde/ledelse af frivillige  
  
 
6. Orientering ved formanden  
 
 
7. Orientering ved centerleder  
• Dagligdagen i Frivilligcentret – herunder kulturen og arbejdsopgaverne i centret 

• Arrangementer siden sidst – March mod Ensomhed, Frivillig Fredag, Sundhedscafé og kursus 
om rekruttering af frivillige  

• Status vedrørende projekt ’Flere med’ 

• Status og proces for ForeningsGuiden og medlemstal 
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8. Eventuelt og tak for i dag 
Vi afholder nytårskur i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 4. januar. Personalet inviteres 
med.  
 
 
 
 
 
 
 
Kommende datoer: 
• Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 4. januar 2022 kl. 17.00-19.00  
• Nytårskur tirsdag den 4. januar 2022 kl. 19 – efter bestyrelsesmødet. 

 


