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FrivilligForum i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 
 
Mødedato: 8. juni 2022 
 
Lokation: ”Medborgerhuset”, Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing 
 
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)  
 
Afbud:  Ungerådet (Asbjørn Milton Rasmussen) 

Ungerådet (Emma Volf Skole) 
    
Vi savnede: Ældrerådet 
 Handicaprådet 

Landdistriktsrådet 
 En politiker fra Økonomiudvalget 
 
 
 
 
Dagsorden/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. 
 
Til punkt 6: Samarbejdsprojekter: 
Status på anvendelse af GrejBanken: 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 også etableres direkte adgang til Grejbanken fra 
ForeningsPortalen. Carsten oplyser at programmerings-
opgaven er igangsat og at han vil følge op på at det hele kører 
inden sommerferien. 
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5. Bordet rundt: 
Hvad er der sket siden sidst? 

FrivilligRådet (Jill): Vi har afholdt årets 3. møde i FriviligRådet, 
som samtidig var det årlige samarbejdsmøde med Social- & 
Sundhedsudvalget. Frivilligrådet har afleveret sine input til 
kriterierne for tildelingen af §18-midler for det kommende år, 
som besluttes af SSU på deres kommende møde senere i juni. 
Næste ansøgningsrunde til Hovedpuljen åbnes i august måned 
og ansøgningsfristen er 1. oktober. Der forventes i lighed med 
de seneste år at være cirka 930.000 til uddeling næste år. 
 
Kulturelt Samråd (Lene): På vores seneste møde har vi 
besluttet at lempe vores kriterier, således at man nu godt kan 
søge kulturpuljemider selvom arrangøren allerede får et 
driftstilskud fra kommunen. 
På den baggrund blev det muligt at godkende 2 ansøgninger: 
1. Teatret OM , som søgte tilskud til teaterfestivalen i august. 
2. Til projektet ”Sange fra Hvide Sande” som gerne skal ende 
med at blive til en sangbog/-hæfte med gamle, lokale sange 
fra Hvide Sande og Holmsland Klit. 
 
De fem byfora (Hans Christian): Der sker en masse lokalt i de 
fem forskellige udviklingsfora, men i byfora-samvirket har der 
ikke været nogle aktiviteter som er relevante i FrivilligForum. 
Hans Christian efterlyser en samlet og ensartet velkomst-
indsats overfor de nytilkomne ukrainere. Carsten oplyser til 
dette, at kommunens bosætningsafdeling afholder et fælles 
arrangement for alle internationale tilflyttere søndag den 4. 
september i WOW-Park i Finderup og at der forventes 
tolkning til ukrainsk denne dag. 
 
Aftenskolesamvirket (Hans) 
Vi har haft et godt møde med politikerne i Kultur- & Fritids-
udvalget, hvor næstformand Karen Marie Venzel redegjorde 
for aftenskolernes udfordringer med at komme i gang efter 
Corona-nedlukningerne. 
I forholdt til ukraineindsatsen i Lyne (som Hans omtalte på 
vores seneste møde) har det vist sig ikke at være relevant for 
aftenskolerne. 
 
FrivilligVests bestyrelse (Anni) 
Ukraineindsatsen har fyldt meget hos FrivilligVest i de seneste 
tre måneder. Vi forventer indtil videre at indsatsen toppede i 
uge 18, så i de kommende uger og måneder bliver der mere 
tid til at fokusere på alle de øvrige opgaver, vi har. 
Efterfølgende var der en del snak hen over bordet om 
ukraineindsatsen; bl.a. anbefalede Lene, at de nytilkomne 
ukrainere får viden om lejeloven og arbejdsret og foreslår at 
det måske kan gøres via enten bydelsmoruddannelsen eller 
den nye Borgerrådgiver?  
Jill vil tage dén idé med til næste møde hos Bydelsmødrene, 
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(hvor hun er formand) og såfremt dén vej ikke er farbar, vil 
Carsten tage opgaven med til kommunens Borgerrådgiver. 
   
Foreningssamvirket (Lillian) 
Vi har afholdt møde med politikerne i Kultur- & Fritids-
udvalget, bl.a. om den nye tildelingsstruktur for hallerne. 
Derudover er der store udfordring i mange foreninger med 
både at finde nye frivillige, men også med at finde deltagere 
(især børn) til de forskellige aktiviteter. 
Hans Christian foreslog om nogle af de halvtomme haller 
måske kan omdannes/ombygges til noget andet, som er ”in” i 
øjeblikket, fx Padeltennis? Lilian tager den idé med til 
Foreningssamvirket. 
 

6 FrivilligForums 
eksistensberettigelse 

Vi aftalte på sidste møde, at vi i dag ville drøfte FrivilligForums 
eksistensberettigelse. FF blev etableret i efteråret 2021 på 
baggrund af et politisk ønske om at vi skulle udvikle den 
generelle frivillighed i Ringkøbing-Skjern kommune. De mange 
indledende drøftelser mellem alle de berørte Råd og 
Samvirker resulterede i det kompromis, som blev FFs 
kommissorium. 
Nu har vi arbejdet med det gennem et halvt år og vi oplever 
desværre, at det nuværende format ikke fungerer. Det er for 
”tandløst”, fordi vi ikke må foretage os noget, der griber ind i 
de eksisterende 10 Råd og Samvirkers opgaver og samtidig 
oplever vi at tre af de pågældende ikke ønsker at deltage i 
arbejdet i FrivilligForum. 
 
Ungerådets formand Asbjørn Milton Rasmussen, som pga 
eksamen var forhindret i at deltage i dag, havde forud for 
vores møde sendt denne besked til Carsten: 
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Vores efterfølgende debat tog udgangspunkt i Asbjørns input 
til mødet, som vi grundlæggende synes er meget positiv. 
 
Hans Christian: er glad for at de unge gerne vil samarbejde 
med os. Men påpeger, at vi også bør kigge tilbage på 
udgangspunktet for debatten om FrivilligForum i 2020, som 
også handlede om at vi skulle anerkende og skabe fokus på 
frivilligheden i RKSK. Lige præcis dén opgave synes HC løses 
fint af WestAwards, som Carsten fra FrivilligVest planlægger 
sammen med Linda fra RKSKs Kultur- & Fritidsforvaltning. 
 
Anni: Foreslår at vi benytter dette forum til at drøfte, hvordan 
vi skaber nye UNGE frivillige.  
 
HC: Kan vi på en eller anden måde sætte fokus på 
udfordringen med at aktivere nye unge til WestAwards? 
 
Jill: Fortæller om frivillig-bazaren sidste år på ungdoms-
uddannelserne. Kan vi genbruge de erfaringer til at skabe 
noget tilsvarende igen – fx i forbindelse med WestAwards? 
 
Anni foreslår at vi anlægger samme betragtning som ved 
udvikling af virksomheder, ved at vende foreningen på 
hovedet og tale om, hvordan vi skaber den ringeste forening, 
hvor ingen gider at være med? Alle input vendes derefter med 
modsat fortegn og giver så måske en del af nøglen til, hvordan 
vi skaber en god forening. 
 
Der er almindelig enighed om at vi skal have fat i de unge 
meget tidligt – gerne allerede i skolealderen. Så en vej frem 
kunne være at få frivillighed på skoleskemaet, sådan som 
byrådspolitiker Erik Viborg forslog det engang sidste efterår.  
 
Anni foreslår om vi på WestAwards kan give plads til 
Ungerådet (og/eller en anden gruppe unge) til at give deres 
bud på, hvordan unges vilkår skal være i RKSK? Eventuelt med 
en ekstern oplægsholder efterfulgt at nogle workshops om 
eftermiddagen og afsluttende med awardfesten om aftenen. 
 
Lene forslår at Vestjyllands Højskole involveres. De har for 
nyligt udsendt et spændende nyhedsbrev om emnet. 
(Carsten kontakter Højskolen inden vores næste møde). 
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Hovedpunkter fra vores drøftelse:  
Får vi selv noget ud af at være med og/eller får andre noget 
ud af, at vi sidder her? 
Hvordan kan vi omdefinere FrivilligForums kommissorium til 
at vi (FF) bliver dét organ, der sammen med ”de unge” 
(eksempelvis Ungerådet, InWestjylland og EksilVestjyderne) 
løser udfordringen med at gentænke hele frivilligheden og 
dens organisering i RKSK? 
 
Konklusion: Vi er stadig frustrerede over vores nuværende 
kommisorium og vil derfor gerne invitere direktør Anette 
Ørbæk fra RKSK med til vores næste møde for at få afklaret 
hvordan administrationen ser på, om FrivilligForum skal bestå 
efter 2022 samt få svar på følgende spørgsmål: 
 

1. Hvad var egentlig administrationens formål med at 
oprette os og synes I det er indfriet? 

2. Kan og vil administrationen bruge FrivilligForum til at 
gentænke og komme med input/oplæg til 
kommunens frivilligpolitik, som politikerne 
efterfølgende skal drøfte og beslutte? 

Carsten inviterer Anette Ørbæk med til vores næste møde 
 

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: 
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 
Carsten sørger for at FrivilligVest inden sommerferien 
får kontaktet nogle af de foreninger som vi ved, har 
noget grej, og opfordrer dem til at stille det til 
rådighed for andre 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. 
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c) ForeningsPortalen  

Er i drift og indeholder kontaktoplysninger på de mere 
end 1.600 foreninger og frivillige fællesskaber, som vi 
har her i kommunen. 
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”. 
 

d) Lene foreslår afholdelse af en ”frivilligmesse” gerne i 
kombination med noget andet. Anni foreslår om det 
eventuelt kan kombineres med WestAwards og gerne 
planlægges sammen med Ungerådet. 
Carsten tager idéen med til næste planlægningsmøde 
for WestAwards 

 

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. 16-18 i Kunstpavillonen i Videbæk 
30. november kl. 16-21 i Skjern-området ( ) 
Carsten booker lokale og sørger for forplejning til alle møder. 

8.  Eventuelt Intet til referatet. 
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