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FrivilligForum i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 
Mødedato: 30. november 2021 
 
Lokation: ”Ringkøbing-Skjern Kulturcenter”, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern 
 
Deltagere: De fem byfora (Hans Christian Vestergaard) 
 Kulturelt Samråd (Lene Pedersen) 

Aftenskolesamvirket (Hans Moss) 
 FrivilligVest’s bestyrelse (Anni Damgaard) 
 Ungerådet (Asbjørn Milton Rasmussen) 

Ungerådet (Emma Volf Skole) 
FrivilligRådet (Jill Libner) 
Ældrerådet (Susanne Høj Henriksen) 
RKSK Økonimiudvalget (Jesper Lærke) 
RKSK Administration (Emil Slot Sig 

 Sekretær for FrivilligForum (Carsten Leidesdorff Skov, FrivilligVest)  
 
Afbud fra:  Handicaprådet 
 Landdistriktsrådet 
 
 
Dagsorden/Referat 

1. Velkomst  Carsten Leidesdorff Skov (FrivilligVest) bød velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Præsentationsrunde Deltagere: 
Anni Damgaard (FrivilligVests bestyrelse) 
Telefon: 5132 0472, ad@annidamgaard.dk   
 
Asbjørn Milton Rasmussen (Ungdomsrådet) 
Telefon: 2469 0335, asbjorn2210@gmail.com 
  
Carsten Leidesdorff Skov (Sekretær for FrivilligForum) 
Telefon: 5177 7711, carsten@frivilligvest.dk 
 
Emil Sloth Sig, (RKSK Administration) 
Telefon: 2090 3686, emil.sig@rksk.dk 
 
Emma Skole (Ungdomsrådet) 
Telefon: 3042 7900, emmavolfskole@gmail.com 
 
Hans Moss (Aftenskolesamvirket) 
Telefon: 3061 5470, hans.moss@youmail.dk  
 
Hans Christian Vestergaard (Centerbyernes fælles forum) 
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Telefon: Telefon 2275 6772, hcv@hcvestergaard.dk  
 
Jesper Lærke (Byrådspolitiker, udpeget af Økonomiudvalget) 
Telefon: 3062 2990, pol.byrjelae@rksk.dk  
 
Jill Libner (FrivilligRådet) 
Telefon: 2229 5342, jilllibner03@gmail.com  
 
Lene Pedersen (Kulturelt Samråd) 
Telefon: 2448 2142, lene.p.1950@gmail.com  
 
Lillian Mikkelsen (Foreningssamvirket) 
Telefon: 6116 8934, t.mikkelsen@live.dk  
 
Afbud: 
Handicaprådet 
Landdistriktsrådet 
  

4. Oplæg til vores fremtidige opgave Emil forklarede baggrunden for etableringen af FrivilligForum. 
FrivilligForum er ét af resultaterne af en proces, der startede i 
Økonomiudvalget i 2019 med det formål at undersøge, hvad 
kommunen bruger sine penge på og hvilken værdi det giver 
for borgerne. 
I foråret 21 deltog mange repræsentanter for de 10 forskellige 
Råd og Samvirker i en række dialogmøder med politikere og 
embedsmænd for (om muligt) at finde en fællesnævner for, 
hvad de kunne blive enige om at gøre sammen. 
Dialogmøderne mundede ud i den udsendte ”Anbefaling for 
organisering af frivillighedsområdet i den kommende 
byrådsperiode” som dermed blev ”laveste fællesnævner” i de 
indsendte høringssvar. 
Klik her for at læse hele anbefalingen. 
 
FrivilligForums medlemmer repræsenterer tilsammen et 
meget bredt kendskab til civilsamfundet i Ringkøbing-Skjern 
kommune og det er vigtigt for FrivilligForums succes, at I her 
husker at tage de brede samfundsbriller på, i stedet for at 
fokusere på egne interesser i jeres eget organisatoriske 
bagland.  
De eneste fastsatte rammer for arbejdet i Frivilligforum er at: 

a) I bestemmer selv, hvad I vil arbejde med, men kan 
ikke beslutte noget, som griber ind i kommissoriet for 
de eksisterende råd/samvirker.  

b) FrivilligVest er blevet udpeget som sekretariat for 
FrivilligForum og budgetterer i første omgang med 
cirka 70 timer om året, svarende til gennemsnitligt 
cirka 6 timer om måneden. 

c) Alle omkostninger til FrivilligForum betales af 
Ringkøbing-Skjern Kommune.  
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5. Aftale rammerne for vores interne 
kommunikation  

Vi drøftede fordele og ulemper ved bl.a. E-mail, Messenger og 
lukkede facebookgrupper og beslutter indtil videre følgende, 
meget lavpraktiske løsning for den interne kommunikation: 
 

a) Alle beslutninger træffes af de tilstedeværende på 
vores møder og skrives ind i referatet.  
 

b) Referatet udsendes på mail til alle 10 råd/samvirker 
senest 8 dage efter mødet.  
”Alle 10” defineres her som: ”Dem der deltog i mødet 
+ formanden for dem, der ikke deltog” 
 

c) Sekretariatet kan, hvis det vurderes at være 
hensigtsmæssigt, vælge at oprette en 
onlineopslagstavle (fx på Padlet.com) til opsamling af 
gode idéer m.v.  
 

d) Vi fravælger indtil videre alle de sociale medier til den 
interne kommunikation. 

 

6. Aftale rammerne for vores 
eksterne kommunikation  

Emil oplyser, at RKSKs kommunikations-afdeling er til rådighed 
for os, hvis vi fx får brug for at skrive en pressemeddelelse. 
 
Vi beslutter vi indtil videre følgende for vores eksterne 
kommunikation: 
 

a) Vi skal have en hjemmeside i form af en underside på 
FrivilligVests hjemmeside, som bl.a. kan fungere som 
arkiv for vores mødereferater, der således bliver 
offentligt tilgængelige. 
 

b) Vi skal have en selvstændig facebookside, så vi kan 
linke ind i hjemmesiden. 
 

c) Om muligt skal der linkes til vores hjemmeside hos 
FrivilligVest fra følgende andre hjemmesider: 
www.rksk.dk/frivillig og 
www.foreningsportalen.rksk.dk 

Carsten undersøger muligheder og etablerer ovenstående 

7.  Fastsætte mødeantal, mødesteder, 
datoer og tidspunkter i hele 2022 
 
 
 
 

I ”Anbefaling for organisering af frivillighedsområdet i den 
kommende byrådsperiode” beskrives, at det skal være frivilligt 
at deltage i FrivilligForum og at de (FrivilligForum) mødes 1-4 
gange om året.  
Vi bliver hurtigt enige om, at hvis FrivilligForum skal komme til 
at fungere, så er vi nødt til at mødes mindst fire gange om 
året. Det vil samtidig være hensigtmæssigt, at det er 
nogenlunde den samme personkreds som dukker op til 
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møderne, da vi jo ellers skal starte helt forfra hver gang med 
at lære hinanden at kende.  
Vi forventer, at FrivilligForum primært kommer til at 
beskæftige sig med emner, som vedrører os alle. 
 
Efter lidt debat om lokationer beslutter vi følgende: 
 

a) Vores møder skal holdes på skift i de 5 
centerbyområder, så vi i løbet af ét kalenderår 
kommer hele vejen rundt om fjorden.  

b) Dermed beslutter vi, at der skal holdes 5 årlige møder 
i FrivilligForum.  

c) FrivilligForums sekretariat finder fra gang til gang et 
passende sted, som meddeles i indkaldelsen til næste 
møde. 

d) b) Foreløbig dagsorden med tilmeldingslink udsendes 
senest én måned før mødet med opfordring til at alle 
råd/samvirker kommer med input til dagsorden samt 
sender en, til at repræsentere deres synspunkter. 

e) Endelig dagsorden sendes til de tilmeldte senest én 
uge før mødet. 

f) Valg af mødedatoer, lokation, varighed og forplejning: 
 
• 2. februar ’22 i TARM-området i tidsrummet 16-18 
(vand, frugt, kaffe og lidt sødt) 
 
• 6. april ’22 i HVIDE-SANDE-området i tidsrummet 
16-18 (vand, frugt, kaffe og lidt sødt) 
 
• 8. juni ’22 i RINGKØBING-området i tidsrummet 16-
18 (vand, frugt, kaffe og lidt sødt) 
 
• 21. september ’22 i VIDEBÆK-området i tidsrummet 
16-21 (vand, frugt, kaffe og aftensmad) 
 
• 30. november ’22 i SKJERN- området i tidsrummet 
16-19 (vand, frugt, kaffe og julefrokost) 

 
Carsten booker lokale og forplejning til alle møder. 

8. Kort gensidig orientering om 
igangværende aktiviteter, som 
vurderes relevante for de øvrige 

• Emil: Forlod mødet klokken 18:30 og deltog derfor 
ikke i dette punkt 

• Jesper: Forlod mødet klokken 18:30 og deltog derfor 
ikke i dette punkt, men meddelte på vej ud, at han 
ikke sidder i Økonomiudvalget i næste byrådsperiode 
og at der derfor kommer en anden politiker med til 
vores møder fra næste gang. 

• Lillian: Arbejder intenst med harmonisering af 
tilskudsregler for idrætshallerne. 

http://www.frivilligvest.dk/
mailto:frivilligvest@frivilligvest.dk


 

 
www.frivilligvest.dk | Tlf: 8230 6770 | Mail: frivilligvest@frivilligvest.dk | Ranunkelvej 1 | 6900 Skjern 

• Hans Chr.: Ser frem til at få igangsat ”Grejbanken” 
(sammen med FrivilligVest) og ønsker et årligt 
arrangement for alle frivillige i hele kommunen.  

• Asbjørn: Ikke så mange aktiviteter lige nu, men glæder 
sig til Ungdomshuset på Ringkøbing Station. Har gode 
erfaringer fra Velling Friskole med projektet ”Swap”, 
hvor unge og ældre lærer hinanden noget nyt. Emma: 
Anbefaler at vi i vores samarbejde kigger på 
aktiviteten frem for på målgruppens alder. 

• Anni: Håber at WestAwards bliver godkendt politisk 
på KFU-mødet i februar, så vi måske kan bruge 
FrivilligForum til at samarbejde om den årlige 
fejring/anerkendelse af frivilligheden.  

• Hans: Arbejder på at skabe en lektiecafé for voksne 
udlændinges danskundervisning.  

• Jill: Opfordrer til at flere søger §18-midler, da der 
stadig er penge i næste års pulje. Opfordrer til at flere 
kandidater stiller op til Frivilligrådsvalget til næste år.  

• Lene: Opfordrer til at flere melder sig ind i Kulturelt 
Samråd (det er gratis) Og opfordrer til at flere søger 
Kulturpuljemidlerne, da der stadig er penge i næste 
års pulje. 

• Susanne: Mangler fritidstilbud/værested for unge i 
Hvide Sande  

• Carsten: Ønsker at få Frivillighed på skoleskemaet og 
efterlyser hjælp til at få det igangsat.  
Vil på vores næste møde præsentere ”Grejbank” og 
høre om der er interesse blandt FrivilligForums 
medlemmer om at indgå i en arbejdsgruppe om den. 
Opfordrer til at mange flere benytter den fælles 
aktivitetskalender ”Det sker” på kommunens 
hjemmeside. Klik her for at se kalenderen.  

 

9.  Eventuelt Eventuelt Vi beslutter følgende vedr. fremtidigt deltagerantal 
til vores møder: 

a) Ungdomsrådet må som de eneste sende 2 
repræsentanter til møderne i FrivilligForum 

b) De  øvrige 9 råd/samvirker inkl. FrivilligVests 
bestyrelse kan hver sende én repræsentant. 

c) Økonomiudvalget samt FrivilligForums sekretariat (= 
FrivilligVest’s leder) kan hver sende én repræsentant. 

a) Vi bliver således maksimalt 13 faste deltagere i de 
fremtidige møder + evt. indbudte gæster  
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