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FrivilligForum i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 
Mødedato: 6. april 2022 
 
Lokation: ”Fiskeriets Hus”, Nørregade 2, 6960 Hvide Sande 
 
Deltagere: De fem byfora (Hans Christian Vestergaard) 
 Kulturelt Samråd (Lene Pedersen) 

Aftenskolesamvirket (Hans Moss) 
 FrivilligVest’s bestyrelse (Anni Damgaard) 
 Sekretær for FrivilligForum (Carsten Leidesdorff Skov, FrivilligVest)  
 
Afbud:  Ungerådet (Asbjørn Milton Rasmussen) 

Ungerådet (Emma Volf Skole) 
FrivilligRådet (Jill Libner) 

    
Vi savnede: Ældrerådet ( ) 

Landdistriktsrådet ( ) 
 Foreningssamvirket ( ) 

En politiker fra Økonomiudvalget ( ) 
 
 
 
 
Dagsorden/Referat 

1. Velkomst  Carsten bød velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af seneste 
mødereferat 

Godkendt 

4. Opfølgning på igangsatte opgaver Markeret med GUL farve i seneste mødereferat: 
Punkt-1: Opfølgning på eventuel kontakt mellem Ungerådet 
og ”Gul Stue”. Afventer, da Ungerådet ikke er til stede i dag. 
  
Punkt 3: Opdatering af det offentligt tilgængelige mødereferat 
Carsten opdaterer inden udgangen af april 
 
Punkt 5: Opdatering af FrivilligForums side på FrivilligVest.dk, 
så der linkes til alle fem byfora. 
Carsten opdaterer inden udgangen af april 
 
Punkt 6: Samarbejdsprojekter  

 
a) Status på anvendelse af GrejBanken 

Vi blev enige om at adgangen til Grejbanken skal 
tilpasses, så nye brugere (foreninger) oprettes af 
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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.  
Programmeringsopgaven er igangsat 

 

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

De fem byfora (Hans Christian) 
De fem byfora afholde en temadag i oktober måned for at at 
nå frem til en ensartet opfølgning på de forskellige 
helhedsplaner, både i forhold til borgerne og i forhold til de 
kommunalt ansatte. 
Hvide Sande har endnu ikke et Udviklingsforum, men det 
arbejdes der på. 
Drøftelse om børn og unge: hvordan bliver vi endnu bedre til 
at støtte og forbedre vilkår og muligheder for børn og unge? 
Det nuværende Ungeråd er velfungerende i Ringkøbing, fordi 
de fleste af deres medlemmer bor i byen og de drivende 
kræfter går på Ringkøbing Gymnasium. De øvrige byfora vil 
forsøge i deres lokalområder at finde nogle unge til at gå ind i 
Ungerådets arbejde. 
 
Kulturelt Samråd (Lene) 
Der er kommet ansøgninger ind til Kulturpuljen, det tyder på 
at der er ved at ske noget rundt omkring igen. 
Støtter bl.a. Kunstpavillonens jubilæumsudstilling senere på 
foråret og er i dialog med Teatret Om vedr. teaterfestival i 
august måned. 
 
FrivilligVests bestyrelse (Anni) 
Vi har afholdt repræsentantskabsmøde 30/3. 
Der er en ubesat plads i bestyrelsen og på en af 
suppleantposterne. 
Ukraine-indsatsen er meget tidskrævende. Vi bruger p.t. cirka 
50 timer om ugen på den opgave.  
  
Aftenskolesamvirket (Hans) 
Aftenskolerne er opmærksomme på de ukrainske flygtninge 
og er i gang med at finde undervisningsmuligheder.  I første 
omgang i Lyne. 
Aftenskolesamvirket har afholdt sit årsmøde og har i morgen 
et af de ordinære, kvartalsvise møder med Kultur- & 
Fritidsforvaltningen 
 

6. Status på igangsatte 
samarbejdsprojekter og drøftelse 
af nye 

Opfølgning på de tre forslag til projekter fra sidste møde, som 
FrivilligForum kan blive involveret i, og/eller være med til at 
udbrede kendskabet til: 
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a) Grejbanken: 
Vi opfordrer alle foreninger til at udbrede kendskabet 
til Grejbanken. Carsten skriver om det på facebook 
Idéer til udbredelse: 
- idrætshaller 
- Skoler 
- Efterskoler 
- Højskoler 
- Børneinstitutioner 
- kulturelle foreninger 
 

b) WestAwards ’23 
KFU har bevilget kr. 150.000 til afholdelse i januar 
2023. (fredag 27. januar)  
Alle opfordres til løbende at meddele FrivilligVest når 
man bliver opmærksom på nogen, som fortjener at 
blive hyldet på scenen. 

 
c) ForeningsPortalen  

Er i drift og tænkes udbygget med nye ”aktiviteter” 
der passer til behovene i Frise’s Socialkompas. 
 

d) Lene foreslår afholdelse af en ”frivilligmesse” gerne i 
kombination med noget andet. Anni foreslår om det 
eventuelt kan kombineres med WestAwards og gerne 
sammen med Ungerådet. 

 

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 (Forslag: 
Medborgerhuset eller Naturkraft) 
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 Vi ønsker en drøftelse om FrivilligForums berettigelse sammen 
med den kommunale administration. (Direktør Anette Ørbæk 
Andersen) På næste møde sætter vi tid af til intern evaluering, 
da den manglende opbakning fra nogle Råd & Samvirker 
måske tyder på, at der reelt ikke er behov for Frivilligforum? 
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