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REFERAT 

 
 

 

Bestyrelsesmøde – Frivillige ved Bostederne 

Onsdag D. 30. maj 2018 
16:00 – 18:00  
 
Mødedeltagere: Bestyrelse, organisations repræsentanter samt projekt- & Frivilligkoordinator 

Lene Bay 

Kristian Skovhus 
Majbritt Braüner Sørensen til kl. 17.20 

Søren Hansen 
Inger Lemann 

Poul Emil Vittrup 

Jacob Gewitz 
Svend Lindgaard Olesen fra kl. 17.00 

Marlie Szlavik Johansen 
 

Afbud: Knud Erik Jørgensen, Mikhail Belinson 
 

 

16:00 - … Velkommen  
Til info: Jens Holger har valgt at stoppe som borger 

repræsentant i bestyrelsen. 
 

 Opfølgning på sidste møde 
Procedure for dagsorden:  
Resultatet som formand og koordinator på anmodning 

er kommet frem til: 
Koordinator laver som udgangspunkt dagsorden og 

sender ud 1½ uge inden mødet. 

Buddet laves ud fra: 
Hvis der er noget der skal samles op på fra sidste 

bestyrelsesmøde. 
Aktualiteter i forhold til foreningen. 

Alle bestyrelsesmedlemmer kan indsende punkter til 

dagsordenen inden mødet, eller supplere med punkt 
ved mødet under aktuelt. 

 
Bestyrelsesmødedatoer frem til 

generalforsamlingen primo 2019: 
Resultatet som formand og koordinator på anmodning 

er kommet frem til: 

(også udsendt pr mail + møde invitationer) 
Svar meget gerne på møde invitationer om I kan 

komme. 
møde: onsdag d. 30. maj 2018 – Kildevej 14 K 

møde: onsdag d. 29. august 2018 – Kildevej 14 K 

Marlie 
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møde: onsdag d. 31. oktober 2018 - Hertha 
møde: onsdag d. 30. januar 2019 

 
Forslag til den årlige generalforsamling: onsdag d. 27. 

marts 2019 
Med mulighed for ekstra bestyrelsesmød kort efter, 

såfremt forslag til aktiviteter på generalforsamlingen 

kalder på det. 
 

  

 Siden sidst 
Aktiv Skanderborg 2019 
Cityforeningen sætter foreningerne på tapetet, hvor 

man kan profilere sig ved det annonceret 

arrangement. 
Er i kalenderen til næste år, med opbakning fra 

udehold, butik og evt. flere. 

 Bemandet stand,  

 sjov aktivitet eks. v/ Udeholdet,  

 åbent i butikken,  

 bandet spiller et par numre 

 konkurrence – vind en ”lækker kurv” ved at 
svare på 5 spørgsmål om os (nemt at finde i 
brochure) 

 osv. 
Svend forslår at de respektive afdelinger bidrager med 
til Sund Temadag (kort beskrivelse længere nede), er 

oplagte at genbruge til aktiv Skanderborg i det omfang 
at det matcher til arrangementet. 

 

Organisationens sundhedsdag.  
Svend fortæller om arrangementet: Det er d. 5. sep. 

Og er for alle borgere, personale, pårørende og 
frivillige i organisationen. Det holdes på fælleden.  

De aktiviteter som afdelingerne bidrager med til 

sundhedsdag, er oplagt at genbruge til Aktiv 
Skanderborg. 

Marlie sender program når for dagen når det er der, til 
bestyrelsen og alle frivillige i organisationen. Alle er 

velkomne til at byde ind. 

 
Udviklingsprojektet – Udvikling af frivilligkultur 

Midler vs forpligtigelser: 
Jacob og Marlie gør opmærksom på at foreningen har 

opnået sine midler gennem fonds- og puljemidler, på 
baggrund af 3-årigt udviklingsprojektet – ”Udvikling af 

frivilligkultur”. Det er derfor en god ide at have 

projektets rammer og forpligtigelser i mente, i 
forbindelse med nye ideer og tiltag, så vi opnår en 

fælles retning for foreningens bevægelse, frem for at 
det stritter i flere retninger.  

Essensen af udviklingsprojektet er 

venskabsforeningens formålsbeskrivelse. Både i 
forhold til ramme, retning, samarbejdspartnere, 

netværk, aktiviteter, målgruppe, mål og ambitioner. 
Eftersom dele af bestyrelsen er forholdsvis nye, har de 

ikke set ansøgning og projektbeskrivelse. Derfor 
sender koordinator følgende til hele bestyrelsen: 

 

Marlie & Jacob 
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 Ansøgningen trygfonden, som gav udslag af til 
en bevilling på 300.000 kr.  

 Ny og skarpere projektbeskrivelse (stadig i 
tråd med ansøgningen til Tryg). 

Kristian forslår at koordinator underretter, hvornår og 
hvor der sendes ansøgninger ud til, og resultaterne er. 

Det er motiverende for bestyrelsen. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedtema - Hvad kan vi præstere 
Bestyrelsen skal være med til at sætte 

aktiviteter i gang.  

 

Brainstorm hvor vi kan lære hinanden at kende og 

hvad vi kan byde ind med.  

o Idegenerering så der er noget at vælge 
imellem,   

o Forslag til Aktiviteter - Der er brug for meget 
forskellige aktiviteter.   

  

Bestyrelsen gør sig tanker om forslag hjemmefra, 
spørger evt. borgere eller netværk og tager det med 

til mødet.  

o Prioritering 
 
For at lære hinanden bedre at kende, laves en runde 
hvor alle fortæller lidt mere om sig selv: 
 
Majbritt (formand): Personale ved solsikken: vikar 
ledsager og frivillig samt koordinator for frivillige på 
Solsikken. Meget livsbekræftende. Er fuld tid It nørd, 
arbejder med patiensadministrative systemer til 
sygehusene. Tidligere 15 år som restaurantchef og ind 
over musikarrangementer ved Århus festuge. Sådan 
nogle arr. kan jeg godt lide at lave og bidrage med. 
Spejderleder.  
 
(Referat med efterfølgende kvalificering af Majbritt)  
Det er blevet arbejdet målrettet med udvikling af 
frivillighed på Solsikken i 6 -7 år. 
Det er kontakt personalet og den lokale leder, der 
tager det første møde med en ny frivillig, og 
forventningsafstemmer omkring opgave, samarbejde 
og den enkelte borger.  
Det er kontaktpersonalet der står for alt det praktiske 
(eks. køb af billetter), og den frivillige der er sammen 
med borgeren. 
Kontaktpersonalet bidrager til at den frivillige er tryg 
og komfortabel ved at indgå som frivillig, og altid ved 
hvor de kan henvende sig. Er der noget i relationen til 
kontaktpersonelt som ikke fungerer optimalt, ved de 
frivillige at de kan henvende sig til den lokale 
frivilligkoordinator. Så uanset vinklen på en evt. 
udfordring eller spørgsmål, så er der altid nogen at gå 
til. 

Jacob 
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Det er koordinatoren der rekrutterer lokalt, når der 
spottes en person med interesser, kompetencer og 
personlighed der matcher en ønsket løst opgave. Så 
henvender den lokale frivilligkoordinator sig. 
Det er personalet der hjælper med at definere hvad 
borgerne ønsker hjælp til af frivillige. 
De frivillige inviteres til alle arrangementer på 
Solsikken, og de frivillige inviteres til ca. 2(korriger 
hvis jeg husker forkert antal) arrangementer om året, 
specifikt for dem. Blandt andet inviteres de ud at 
spise. Det er vigtigt at anerkende og vise der sættes 
pris på de frivillige og det bidrager til 
fælleskabsfølelsen til stedet, at mødes med andre der 
også er frivillige. 
Der er i dag 10 frivillige tilknyttet Solsikken der 
bidrager med eks. besøg med hund, cykelture, gåture, 
musikundervisning (guitar og harmonika), hjælp ved 
arrangementer, besøgsvenner, køreture m.m. 
 
Søren: Var for 30 år siden med til at starte 
levefællesskabet Hertha, og har været med hele vejen 
og bor der stadig i dag. Der i alt 150 mennesker i den 
lille landsby. Bosteder og bofællesskaber og 
værksteder. Heraf 26 udviklingshæmmede. 
Grundideen var ”Hvad sker der når vi bor så tæt 
sammen?”. ”Hvad sker der i mellemrummet?”.  
En stor del at frivilligheden består i de 130 der bor 
der. Støtteforening har 300 medlemmer, sender rigtig 
godt nyhedsbrev 4 gange om året, om alle aktiviteter 
– og der er mange. Stedet har 9 årsværk i frivilligt 
arbejde. Pt er der 5 unge mennesker fra hele Europa 
der tager et socialt år.  
Det er den 4. form vi kører på. Pt er formen 
socialøkonomisk virksomhed. 
Har mange samarbejder med Herskind by. Har folk 
med i div. Lokale bestyrelser, har forskellige 
samarbejder med lokalsamfundet, eks med 
bespisning til skolebørnene i byen, lave fælles 
natursti…. Det går på den personlige relation. 
Søren vil gerne invitere bestyrelsen til at holde 
bestyrelsesmøde på Hertha inkl. Rundvisning. 
Vi har kæmpestore arr. (der kommer 800 gæster) og 
der sker rigtig meget. 2 årlige store arr.: Maj marked 
og høstmarked. Sender 200 invitationer ud til 
bofælleskaber. Men dem der kommer af 
udviklingshæmmede, er dem hvor de har en relation 
til arbejdspladsen (Hertha). Hvorfor det. Måske hvis 
man havde en kontaktperson på de forskellige steder 
til at formidle invitationen. En af problemerne er 
transporten + en medarbejder. Det kan normeringen 
ikke bære. Det kunne være frivillighed kunne gøre 
forskellen med transporten. 
Inger og Poul Emil kørte med flexbus frem og tilbage 
til Hertha. (anbefales, det meget billig taxaform) 
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Jeg ved at vores støtteforening, der er 2 ting vi gør for 
at den skal leve. Vi smider dem ud der ikke betaler, og 
at sørger for at de har et eller andet fælles.  
 
Ide: fællesarr. For de frivillig på tværs at bostederne. 
Marlie bekræfter at flere frivillige har givet udtryk for 
at det vil de sætte fris på, så de kan dyrke 
fællesskabet med andre ligesindet – frivillige ved 
Bostederne. 
 
Kristian: Er far til Jane der bor på firkløvervej. 
Interesseret i foreningen/friv, forbi man kan mærke at 
ressourcerne strammer lidt til. Sidder i pårørende 
udvalg ved kommunen. Har siddet i byrådet og 
socialudvalget. Som frivillig arbejdet med forening for 
flygtninge. Har arbejdet som politimand i Århus og 
Horsens. Mine interesser er meget politisk. Sidder i 
seniorrådet i Skanderborg Kommune.  
 
Overvejelse: Lytter til det der bliver fortalt, også ved 
Solsikken og Hertha, og tænker hvis vi kan skabe 
nogle gode eksempler, en anledning til at nogen kan 
komme og lave noget som frivillig. Kan godt se at der 
skal være noget der er udfarende. Så jeg tror vi kan 
blive bedre i Galten.  
 
Inger og Poul Emil: Vi har haft havedag. Vi har en der 
hedder Annette der er vikar pædagog.  
Jacob: ”I er jo også så dygtige at i kan meget selv.” 
Vi er på egen hånd. Der er ikke noget vi tænker vi skal 
have hjælp til i hverdagen. Men der er Charlotte der 
ikke selv kan, hun kan godt hvis der er en der hjælper.  
Søren tilføjer: de som ikke er udfarende, de kan have 
glæde af at blive ”hevet” i biografen. 
Inger spøger om frivillige må komme til 
sommerfesten på ac. De er meget velkomne. 
 
Lene: Har arbejdet som kulturmedarbejder i 11 år ved 
Sølund. Har haft mange samarbejder med seminarer 
og skoleklasser.  
Frivillige er ofte tidligere kolleger der gået på pension. 
Det er nogen man kender i forvejen. Interesserer mig 
meget for drama og musik, har et kursus på aof, hvor 
Inger og Poul Emil også går. Til august skal hun ud og 
sejle i 7 måneder, hvorfor hun ikke vil være tilstede 
ved bestyrelsesmøderne i den periode. 
 
Svend har arbejdet inden for området siden 86, først 
som pædagog, siden som stedfortræder og nu leder. 
Der bor knap 200 borgere i hele organisationen. 
Har haft lange mange vildmarksture og friluftture som 
pædagog med borgerne. Tog alle borgerene på 
sommer lejer i 3 uger ude på Ejstrupholm. 
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Jacob: har arbejdet med unge udviklingshæmmede i 
Århus amt, siden nattevagt på Sølund og samtidig 
fodboldtræner fodbold. Nu 7 år som leder af 
Skanderborg Aktivitetscenter. Det væsentlig for mig 
er at kunne tilbyde borgerne flere og mere forskellige 
aktiviteter og kan rumme alle de forskellige borgere. 
Det er rigtig fint der er andre der byder ind fri af den 
pædagogiske opgave og tager ejerskab på det. Det 
vigtigt at organisationen er gearet til frivillighed. Altså 
at vi kan skabe noget indhold der er ud over det ellers 
kan. Vi laver flere aof aktiviteter, arrangerer selv og 
kører adm. under aof.  
 
Kristian: Vi skal skabe netværk der hvor de ikke er – 
gribe i det der virker og det der er.  
Vi skal bruge initiativet til at få gang i frivillige ved 
bostederne. Se på solsikken, se på Plejehjemmet 
Tjørnehaven, de har 70 frivillige. 
Kunne invitere på noget mad og invitere nogen med 
der måske kunne være interesseret. 
Lene: levevenner, gik på gaden og delte bio-billetter 
ud på gågaden, ligger lige til højrebenet. 
Jacob: Vi skal se på hvad der kan være oplagt de 
enkelte steder lokalt. 
Søren: skolehave samarbejde med skoler ude på 
Hertha, er meget båret at den enkelte skolelærer. Det 
er omkring personen det bygges op over.  
 
Opsummering: 
Næste bestyrelsesmøde forslås til at holdes ude på 
Hertha, inkl. rundvisning. (OBS, det bliver ikke næste 
møde, men det næste igen – altså d. 31. oktober, da 
det er først kommende møde der passer med Hertha 
kalenderen. 
 
Marlie griber gospelkoncert, i Lenes fravær (sejltur) – 
Samarbejde med Sølund og kæmpe gospelkor, hvert 
år i april. 
 
Hold fast i solsikken som skoleeksempel: Marlie 
konfererer om det med Majbritt beskrivelse af det. 
Vi tager afsæt i bio-ideen fra Odder, Kristian vil tale 
med pårørende rådet i Galten, bofællesskabet i 
Galten og biografen i galten. Alt sammen for at lave et 
lignende arrangement i Galten biograf og cafe. Marlie 
bekræfter der er midler at gøre med til udgifter i 
forbindelse med aktiviteten. 
 
Jacob undersøger hvor Reden i Århus ligger henne – 
Til Marlie 

 

 
 

… - 18:00 

Aktuelt 
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