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FrivilligForum i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
Mødedato: 2. februar 2022 
 
Lokation: ”Gul Stue”, Anerbjergevej 2, Sdr. Bork, 6893 Hemmet 
 
Deltagere: Ungerådet (Emma Volf Skole) 

Ungerådet (Asbjørn Milton Rasmussen) 
 De fem byfora (Hans Christian Vestergaard) 
 Aftenskolesamvirket (Hans Moss) 

FrivilligRådet (Jill Libner) 
 Kulturelt Samråd (Lene Pedersen) 
 Foreningssamvirket (Lillian Mikkelsen) 
 FrivilligVest’s bestyrelse (Anni Damgaard) 
 Sekretær for FrivilligForum (Carsten Leidesdorff Skov, FrivilligVest)  
   
Vi savnede: Ældrerådet  

Landdistriktsrådet 
 En politiker fra Økonomiudvalget 
 Handicaprådet (se note under eventuelt) 
 
 
Dagsorden/Referat 

1. Velkomst  Carsten (sekretær for FrivilligForum) bød velkommen og fortalte, at 
Handicaprådet (Gitte Foldager) forud for dette møde har meddelt, at 
de fremover ikke kan afse tid til at deltage i FrivilligForum.  
Handicaprådets beslutning er taget til efterretning. 
 
Maria Pedersen fra Styregruppen bag ”Gul Stue” gav en rundvisning og 
fortalte om stedet: Styregruppen består af 4 frivillige fra Hemmet, Bork og 
Sdr. Vium. De fik under Coronakrisen stillet den tidligere købmandsforretning 
i Sdr. Bork vederlagsfrit til rådighed af lokale erhvervsfolk samt 
landsbyklyngen mod at sørge for nogle aktiviteter for børn og unge. 
Styregruppen har skrevet adskillige fondsansøgninger og har derved skaffet 
mange penge til ombygning og inventar – og de har undervejs i forløbet lært 
en masse om fundraising, økonomi, politik, projektledelse og motivering af 
frivillige. Stedet fungerer i dag både som lektiecafé for de mindste og som 
ungdomsklub for de ældre børn/unge i lokalområdet. Styregruppens store 
udfordring nu er, at de er for få og at nogle af dem er på vej væk til 
videregående uddannelse efter sommerferien. De er således sårbare i forhold 
til at sikre stabil drift på længere sigt.  
Måske en opgave for Ungerådet at hjælpe med at fremtidssikre Gul Stue ?         

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
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3. Godkendelse af 
seneste 
mødereferat 

Følgende kommentarer og rettelser skal flettes ind i det offentligt 
tilgængelige referat: 
a) mail 7/12 fra Hans Chr. Vestergaard 
b) Vi er enige om, at Ungerådet må lade sig repræsentere af 2 personer hver 
gang. I praksis bliver det nok enten Emma eller Asbjørn + én mere. 
c) Punkt 4c-b mangler i referatet 
d) Alle fremtidige mødedatoer skal fremgå af referatet 

4. Opfølgning på 
igangsatte opgaver 

Ingen igangsatte opgaver i seneste referat 

5. Bordet rundt: 
Hvad er der sket 
siden sidst? 

Ungerådet (Emma og Asbjørn) 
Vi er i gang med både visionsarbejde, årsprogram samt planlægning af en 
koncert med musikeren Frederik Pind, som stammer fra Ringkøbing. 
Vi vil gerne etablere et samarbejde med både ”Gul Stue”, VGT (Vestjysk 
Gymnasium Tarm) samt Skolebyen og ”Remisen” i Skjern. 
Ungerådet arbejder sammen med KRAS (Kulturelt Regionalt Akademi 
Slagteriet) om at inspirere unge til at blive iværksættere. Se 
www.slagteriet.dk 
Emma og Asbjørn uddelte Ungerådets oplæg til RKSK’s Ungepolitik for årene 
2023-28.  Afslutningsvis drøftede vi, hvordan Ungerådet kan udfolde og 
igangsætte aktiviteter, som understøtter ungepolitikken. 
Mail gerne yderligere idéer og kommentarer til Asbjørn inden sommerferien.  
 
De fem Byfora: (Hans Christian) 
Vi arbejder med byudviklingsprojekt samt Ungdomshus på Ringkøbing Station 
og har lige fået brandmyndighedernes godkendelse af Stationen, så nu kan vi 
omsider komme i gang med byggeplanerne. 
Ringkøbing Udviklingsforum har Generalforsamling 23/3. 
Vi ønsker at der på FrivilligForums hjemmeside (underside hos FrivilligVest) 
skal linkes til alle 5 byfora. (Carsten har denne opgave) 
  
Aftenskolesamvirket (Hans) 
Det er svært for os at komme i gang efter Coronakrisen. 
I Aftenskolesamvirket oplever jeg en vis skepsis i forhold til FrivilligForum, så 
på vores seneste møde gjorde jeg meget ud af at forklare, at FrivilligForum 
ikke kan gribe ind i de enkelte råd/samvirkers virkefelter. 
 
FrivilligRådet (Jill) 
§18-Udviklingspuljen kan søges hele året og behandles løbende. 
§18-Hovedpuljen kan søges én gang om året og der er deadline 1/10. 
 
Kulturelt Samråd (Lene) 
Vi mangler ansøgninger til Kulturpuljen. 
 
Foreningssamvirket (Lillian) 
Vi mangler også ansøgninger til vores pulje. 
Der har ikke været afholdt nogen møder i samvirket siden sidst, men vi skal 
snart mødes med Landbobanken og Dagbladet Ringkøbing-Skjern for at 
udpege de fem områdevindere af ”Årets Forening”. 
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FrivilligVest’s bestyrelse (Anni) 
FrivilligVest afholder repræsentantskabsmøde 30/3 
Vi har haft en del udskiftninger både i personalegruppen og i bestyrelsen:  
Personale: Elsebeth Viberg Rasmussen gået på efterløn i nov’21 og vi har i 
stedet ansat Anna Bille. Hanne Gade går på efterløn ved udgangen af marts 
og vi går snart i gang med at søge hendes afløser. 
I bestyrelsen er vores byrådsudpegede bestyrelsesmedlem Jesper Lærke 
fratrådt pr. 31/12 (udløbet af sidste byrådsperiode) ste og i stedet har Kultur- 
& Fritidsudvalget for nyligt udpeget Susanne Høj (C) for de næste 4 år. 

6. Status på igangsatte 
samarbejdsprojekter 
og drøftelse af nye 

Carsten fra FrivilligVest har tre forslag til projekter, som FrivilligForum kan 
blive involveret i, og/eller være med til at udbrede kendskabet til: 

a) Grejbanken: Et initiativ fra de fem byfora, som nu er klar til brug. 
Tanken er, at alle foreninger her i kommunen gratis skal kunne låne 
forskellige grej af hinanden. Forudsætningen for at kunne låne af 
andre er, at man selv som forening starter med at stille nogle af sine 
egne ting til rådighed i databasen. 
Små/nystartede foreninger, som intet ejer endnu, kan i stedet tilbyde 
arbejdskraft i nogle timer for at få adgang til andre foreningers ting. 
Vi blev enige om at adgangen til Grejbanken skal tilpasses, så nye 
brugere (foreninger) oprettes af FrivilligVest, hvorefter de selv skal 
kunne logge sig ind og få adgang til både at oprette egne nye ting og 
redigere i eksisterende. 
Der skal etableres adgang til Grejbanken fra ForeningsPortalen.  

b) WestAwards ’23. På Kultur- & Fritidsudvalgets møde senere i februar 
behandles FrivilligVest’s ansøgning om at gentage successen fra 
efteråret 2021. Såfremt den godkendes, er det tanken, at 
prisuddelingsfesten fremover skal afholdes hvert år i slutningen af 
januar.  
Såfremt KFU godkender ansøgningen anbefaler FrivilligForum, at 
WestAwards fremover afholdes ”den sidste fredag i januar” dvs 
næste gang 27/1-2023.   

c) ForeningsPortalen 
Den fælles, online ”ForeningsPortal” er nu offentlig tilgængelig. Der 
er tale om en ”familiesammenføring” af alle de foreningsregistre, 
som FrivilligVest og flere forskellige kommunale forvaltninger hidtil 
selv har haft, kombineret med et udtræk af offentligt tilgængelige 
informationer fra CVR-registeret. 
I ForeningsPortalen kan alle borgere og foreninger nu søge og finde  
kontak-tinformationer og aktivitetsbeskrivelser på samtlige flere end 
1.600 foreninger og frivillige fællesskaber (i det omfang de har 
skrevet noget…). 
Alle medlemmer af FrivilligForum opfordres til at kontrollere jeres 
egne informationer og samtidig bede jeres respektive bagland om at 
de også kontrollerer og om nødvendigt retter deres kontakt- og 
aktivitetsoplysninger. 
ForeningsPortalen kan bl.a. tilgåes via dette link: 
https://foreningsportalen.rksk.dk/ 
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Vi taler videre om samarbejdsprojekterne  på de næste møder i 
FrivilligForum. 

7.  Aftale lokation for 
næste møde: 
 
 
 
 

Næste møde afholdes: 
2. februar kl. 16-18 i Tarm området (Gul Stue i Sdr. Bork) 
6. april kl. 16-18 i Hvide Sande området (Fiskeriets Hus) 
8. juni kl. 16-18 i Ringkøbing-området ( ) 
21. september kl. 16-21 i Videbæk-området ( ) 
30. november kl. 16-19 i Skjern-området ( ) 
Carsten booker lokale og sørger for forplejning til alle møder. 

8.  Eventuelt Intet til referatet 

 
 
 
Bedste Hilsner 
Carstren Leidesdorff Skov, FrivilligVest 
Telefon: 5177 7711 
Mail: carsten@frivilligvest.dk 
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