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FrivilligForum i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 
Mødedato: 21. september 2022 
 
Lokation: Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsens Vej 3, 6920 Videbæk 
 
Deltagere: FrivilligRådet (Jill Libner) 
 Kulturelt Samråd (Lene Pedersen) 

De fem byfora (Hans Christian Vestergaard) 
Aftenskolesamvirket (Hans Moss) 

 FrivilligVest’s bestyrelse (Anni Damgaard) 
Foreningssamvirket (Lillian Mikkelsen) 
Sekretær for FrivilligForum (Carsten Leidesdorff Skov, FrivilligVest) 
+ fra kl. 16:30: Ungerådet (Asbjørn Milton Rasmussen og Emma Volf Skole) 
+ fra kl. 17:15: RKSK (Anette Ørbæk Andersen og Emil Sloth Sig) 

 
Referat 

1. Velkomst  Carsten bød velkommen 

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Godkendelse af seneste referat Godkendt 

4. Opfølgning på igangsatte opgaver Markeret med GUL farve i seneste mødereferat: 
Til punkt-1: Opfølgning på eventuel kontakt mellem 
Ungerådet og ”Gul Stue”. Afventer, da Ungerådet ikke er til 
stede i dag. Asbjørn meddelte, at der er sporadisk kontakt 
mellem Ungerådet og ”Gul Stue” men at der ikke er kommet 
noget konkret samarbejde ud af det endnu. 
 

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

De fem Byfora (Hans Christian): Den 5/10 holder vi et 
temamøde om udvikling af centerbyerne med deltagelse af 
Byrådet, Handelsrådet, Handelsforeningerne og de fem 
byfora. 
 
Aftenskolesamvirket (Hans): Der er ikke sket så meget siden 
sidste møde i FrivilligForum. På vores seneste møde drøftede 
vi WestAwards og Grejbanken og medlemmerne er positive. 
 
Foreningssamvirket (Lillian): Vi har holdt flere møder siden 
FrivilligForum var sammen sidst. Vores helt store opgave i 
øjeblikket er at få harmoniseret hallernes tilskudsregler. 
Status på MoveOn v/ Henrik From: 18 nye borgere med 
bevægelseshandicaps er kommet ud i foreningslive og den 8. 
sep. Holder vi et temamøde om parasport. 
Håber at Bydelsmødrene kan hjælpe med at de udenlandske 
tilflyttere får et bredere kendskab til det lokale foreningsliv. 
Jill oplyser til dette punkt, at socialt udsatte kan få hjælp til 
bl.a. kontingent, tøj, sko, udflugter m.v. fra §18-puljen.  
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FrivilligVests bestyrelse (Anni): Vi har fra 1/6 ansat Tove 
Kristensen som ny foreningskonsulent i FrivilligVest. Tove 
kommer fra en stilling som administrationsleder i Teatret OM i 
Ringkøbing. I forbindelse med WestAwards 27/1-23 ønsker vi 
at gøre noget for unge om eftermiddagen. Carsten arbejder 
på et oplæg. 
 
Kulturelt Samråd (Lene): Vi mangler ansøgere til kulturpuljen.  
Vi undrer os over, at ingen søger penge. Vi er glade for at 
RKSK har fokus på ungepolitik og vil gerne bede Ungerådet at 
hjælpe med at række ud til andre unge for at fortælle om 
mulighederne for økonomisk støtte fra Kulturpuljen. 
Asbjørn tager opgaven med hjem i Ungerådet. 
 
FrivilligRådet (Jill): Der har henover sommeren været afholdt 
flere mødet med Social- & Sundhedsudvalget (SSU) om 
fordelingskriterierne for §18-midlerne. Retningslinierne er låst 
for i år. FrivilligRådet afholder valg til januar, hvor halvdelen af 
rådets medlemmer er på valg for en to-årig periode.  
Jill beder os alle hjælpe med at finde gode kandidater. 
 

6 FrivilligForums 
eksistensberettigelse 

Vi aftalte på sidste møde, at vi i dag ville drøfte FrivilligForums 
eksistensberettigelse. Vi havde derfor inviteret direktør 
Annette Ørbæk Ander sen og frivillighedskoordinator Emil 
Sloth Sig med til dagens møde og drøftede bl.a.: 

• Generelle tendenser (udfordringer, nye 
muligheder) i foreningsverdenen. 

• Udfordringer og muligheder i samarbejdet med 
kommunen eller FrivilligVest. 

• Konkrete forslag til, hvordan Frivilligforum kan 
spilles ind som en aktiv medspiller ift. tendenser, 
udfordringer og muligheder i foreningslivet og 
dets samarbejde med kommunen og FrivilligVest. 
Kan man fremover eks. bruge Frivilligforum til at 
facilitere politikudviklingsprocesser? Indsamling af 
data fra lokalsamfundet og lignende? 

 
Vi har ikke konkluderet noget endeligt, men har foreløbig 
aftalt, at Anette og/eller Emil deltager i FFs næste møde for at 
sikre en stærk tilknytning til den kommunale administration. 
Carsten sørger for at invitere Annette og Emil 
 

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: 
 

a) Grejbanken: 
Grejbanken fungerer NÆSTEN som planlagt. Selve 
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databasen er på plads, men der nogle gange lidt 
problemer med at logge ind. 
Udvikleren arbejder på at få systemet stabiliseret. 
Carsten følger op på opgaven og så snart det kører går 
FrivilligVest i gang med at udbrede kendskabet til 
Grejbanken, fx  gennem facebookopslag/-annoncer og 
med plakater/postkort i: 
- Idrætshaller 
- Skoler 
- Efterskoler 
- Højskoler 
- Børneinstitutioner 
- kulturelle foreninger 

 
b) WestAwards ’23 

Planlægningen er i fuld gang og der er åbnet for 
billetsalget. Deadline for nominering af kandidater til 
de kommunale priser er 31. oktober. 
Anni og Lenes forslag fra sidste møde om afholdelse af 
en ”frivilligmesse” med fokus på unge og samtidig 
med WestAwards er blevet drøftet i arbejdsgruppen 
og skal i november besluttes af FrivilligVests 
bestyrelse. 
  

c) ForeningsPortalen  
Er i drift og indeholder kontaktoplysninger på de mere 
end 1.600 foreninger og frivillige fællesskaber, som vi 
har her i kommunen. 
Følgende foreningstyper er bevidst FRAVALGT, da de 
ikke er åbne for alle: Personaleforeninger, Grundejer-
foreninger, Andelsboligforeninger og Pumpelaug. 
 
I efteråret skal der ses på, om den nuværende portal 
også kan håndtere de aktiviteter, som tidligere lå i 
”Den Sociale Vejviser” og som bl.a. Århus Kommune 
med held har flyttet ind i et online ”Socialkompas”. 

 

7.  Aftale lokation for næste møde: 
 
 
 
 

Næste møde afholdes: 
2. feb. kl. 16-18 i Tarm området (Gul Stue i Sdr. Bork) 
6. apr. kl. 16-18 i Hvide Sande området (Fiskeriets Hus) 
8. jun. kl. 16-18 i Ringkøbing-området (Medborgerhuset) 
21. sep. kl. 16-18:0 i Videbæk (Vestjyllands Kunstpavillon) 
30. november kl. 16-21 i Skjern-området (fx Kulturcenteret) 
Carsten booker lokale og sørger for forplejning til mødet. 

8.  Eventuelt Intet til referatet. 
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