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Formandens beretning 2017 
 

Organisatorisk har året budt på formands- som lederskift. Hvor den nye leder først træder til lige inden det 

nye foreningsår 2018.  

 

Derud over har bestyrelsen gennemført proces med inddragelse af foreningslivet, der har udmøntet sig 

pejlemærker for de kommende år. Desuden har vi 1. oktober, indgået samarbejdsaftale med Ringkøbing-

Skjern Kommune. Kontoret i Tarm flyttende ind på Mejeriet. 

Igennem året har vi afviklet otte kurser/temadage/netværksmøder og seks oplæg rundt omkring lokalt og i 

MidtJylland. Vi har hjulpet med afvikling af tre aktiviteter i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Vi har 

påbegyndt aktiviteterne i forbindelse med Frivillighovedstad 2018. 

 

Flere virtuelle platforme har set dagens lys: handicapfritid.dk, frivillig365, og et opdateret frivilligvest.dk.  

 

I 2017 har vi også afviklet den 3. frivilligbørs i Ringkøbing-Skjern og Frivilligdag i Ringkøbing og Videbæk. 

Desuden har vi været til stede ved byarrangementer rundt om i kommunen. Vi arbejder også i forskellige 

styregrupper: Tandpinebehandling for socialt udsatte, Samskabelse og Integration og koordinerende 

grupper: Når hjælpen er Nær, Tvillingebyernes julehjælp, Lydavisen Ringkøbing-Skjern. 

Vi oplever en stor interesse for FrivilligVest nationalt. Således havde vi besøg af Innovationsminister Sofie 

Løhde. 

 

Årets resultater.  

Resultaterne er opstillet jf. pejlemærker fra FrivilligVests pejlemærker. 

 

  

1. Øget antal frivillige: 

Må: 70 % i 2021 Resultat: (Målemetode skal udvikles i samarbejde med RKSK. 

Nedenstående er aktiviteter, der skal hjælpe med at nå resultatet) 

Aktiviteter 

Frivilligdag i Ringkøbing: 

Årligt tilbagevendende begivenhed for frivillige foreninger, hvor de får mulighed for at møde borgerne 

og netværke med hinanden og os. Det foregår i et telt på torvet og afholdes samtidig med gågades 

fødselsdagsfejring. Der er altid lavet et program for dagen og arrangementet afholdes i samarbejde 

med en række frivillige. 

 

Open by Night Skjern: 

Vi havde en stand på Holger Danskes Plads ved siden af frivillige foreninger, hvor vi havde lejlighed til at 

fortælle om FrivilligVest og havde fået sponseret kaffe mm fra henholdsvis Hotel Skjern og Skjern Bank. 

Vi fik også lejlighed til at tale med de frivillige foreninger, som var repræsenteret rundt i byen. 

 



Frivilligdag i Videbæk – Rigtige mænd … er frivillige: 

Vi deltog i Open by Night med en lille minifrivilligdag i Videbæk. Vi fik ved denne lejlighed besøgt rigtig 

mange foreninger og gjort opmærksom på frivillig365. 

 

Open by Night i Tarm 

Vi var tilstede med frivillig365 og samtaler med mange af de tilstedeværende foreninger. 

 

 

2. Kompetenceudvikling: 

Mål: 10 kurser/konferencer/temadage/workshops per år. Resultat: 6 gennemførte. MAP 

er under projektering. 

Projekter 

Mestring af Projekter (MAP): 

Udvikling af format, indhold og liste over mulige samarbejdspartnere. Fundraising, undersøgelse af e-

læringsplatforme etc. Møder afholdt i arbejdsgruppe og opstart af styregruppe. I styregruppen sidder 

Ringkøbing-Skjern Museum, FV Bestyrelse, Røde Kors, DGI Vestjylland og Landdistriktsrådet. 

Kurser, temadage mm 

Temadag om mentorer: 

Deltagerne på temadagen var frivillige foreninger, som arbejder med mentorer eller mentorlignende 

tiltag i deres frivillige virke samt kommunale enheder som ligeledes har mentorer i deres arbejde. 

Deltagerne fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende og dermed nemmere ved at tænke 

hinanden ind i et evt. fremtidigt samarbejde. Dagen var en blanding af oplæg og dialog.  

 

Kurser/temadage/foredrag: 

”Den gode vågekone” – på efterspørgsel fra aflastnings/vågetjenester afholdt temadag i Højmark 

Forsamlingshus med deltagelse fra kommunens vågetjenester. 

Bestyrelseskursus – på efterspørgsel afholdt kursus i Sundhedshuset i Ringkøbing omkring bestyrelsens 

opgaver og ansvar. Kurset er med jævne mellemrum relevant da der ofte sker udskiftning i 

bestyrelsernes sammensætninger. 

Susanne Møberg – Særligt sensitive mennesker – i samarbejde med Medborgerhuset og Selvhjælp 

Ringkøbing-Skjern. Foredraget var en opfølgning på tidligere afholdt foredrag i samarbejde med 

Medborgerhuset grundet stor efterspørgsel og behov. 

”Mød dig selv før du møder andre” – midler søgt og bevilget af Socialministeriets uddannelsespulje. 

Kurset afholdes primo 2018. 

Konflikthåndtering – aflyst 

Informationsmøde om Veluxfondens støtte til Aktive Ældre 

Tag styring: 

Aflyst konference. Lavet i samarbejde med CBS. 

 

Oplæg afholdt af FrivilligVest:  

Ikast, Hinnerup, Silkeborg, Årsmøde i Højmark m.fl. 



inspirationsseminar vedr. Frivillighovedstad 2018 

Soroptimisterne Skjern-Tarm 

 

 

3. Samarbejde på tværs – netværksskabelse: 

Mål: 5 nye samarbejder på tværs Resultat: 6 nye  

Projekter 

Move for Life (Fuldmånearrangement under Kulturhovedstad 2017) x2: 

I samarbejde med DGI, Vestjyllands Kunstpavillon, Rindum og Ringkøbing Sognes Menighedspleje og G-

Faktor. Vi afholdt et arrangement i Vestjyllands Kunstpavillon med gåtur på kunstruten i Videbæk og 

mulighed for at opleve kunstpavillonen om aftenen. Samt et fakkeloptog langs Ringkøbing Fjord med 

efterfølgende hygge i rådhushallen. Her deltog også spejdere fra Ringkøbing, kajakroere og vægterne 

som en aktiv del af arrangementet. 

Campingvogn opstart: 

Vi har fået fondsmidler til at ombygge en campingvogn til et mobilkontor, som produktionsskolen har 

sagt ja til at ville hjælpe med at effektuere.  

Opstart af Matchdays: 

I samarbejde med frivilligcentrene i Lemvig, Struer (og Holstebro?) samt DGI Vestjylland har vi startet 

planlægningen af to Matchdays for efterskoleelever. De to dage afholdes i henholdsvis Lemvig, Struer 

og Holstebro Kommuner samt en i Ringkøbing-Skjern Kommune i februar måned 2019. 

Fremtidslab - indledende: 

Samarbejde mellem RKSK, SUS og FrivilligVest. Et udviklingsprojekt for yngre mennesker i randzonen af 

arbejdsmarkedet, der gennem forskellige gennem en blanding af borgerstyrede budget og fremtidslab, 

der er en metode, der gør det let for folk at arbejde med planer for egen fremtid. 

Aktiviteter 

Kulturhovedstadsafslutning i Hvide Sande – rekruttering og koordinering af frivillige: 

Kulturhovedstaden bad os hjælpe med at rekruttere frivillige til deres afslutningsevent i Hvide Sande. 

En opgave vi fik betaling for. Vi fik ved den lejlighed god kontakt til mange foreninger og frivillige i Hvide 

Sande og omegn, der gerne vil hjælpe en anden gang. Vi hjalp ved samme lejlighed med at koordinere 

de frivillige, modtage dem og klæde dem på til opgaven. Vi lavede i den forbindelse også en udveksling 

med frivillige fra kulturhovedstaden, som kom fra Aarhus for at deltage som infoværter. De kommer 

også gerne igen.  

FrivilligBørs: Ringkøbing Skole 

Den 3. gang afholdtes børsen i Ringkøbing. Det var et godt træk, at lægge arrangementet en hverdag. 

Det virkede i forhold til at få de offentlige med igen. Syv offentlige virksomheder deltog. 

 

Vi gjorde en indsats for at få det private med. Men vi må nok sige, at vi ikke kom længere end at 

opretholde status qua. De to private virksomheder, der deltog i 2016 gentog deltagelse i år. Begge 

indgik aftaler. 



For at få fat på virksomhederne havde vi lavet en film, hvor den ene virksomhed fortæller om de aftaler 

den indgik sidste år. Filmen blev distribueret via Erhvervsrådets nyhedsbrev, vores hjemmeside, 

facebook og børsfacebook hjemmeside. Vi har lavet særligt oplysningsmateriale til virksomheder 

baseret på konkrete eksempler fra både Ringkøbing-Skjern og andre kommuner, hvor virksomheder har 

truffet aftaler på FrivilligBørser. Vi har også henvendt os telefonisk til mange virksomheder i 

Ringkøbing. 

30 organisationer deltog. 22 indgik aftaler. Der blev indgået kontrakter på 33 aftaler foruden adskillige 

løsere aftaler. 7 fik ingen registrerede aftaler, formentlig heller ikke uformelle. 

Af foreninger var der 21. To borgerforeninger, en kulturel og resten fra det sociale område. Der var 

således ingen fra fritidsområdet. De er bare svære at bevæge. Vi har taget telefonisk kontakt til 

foreningerne i gammel Ringkøbing Kommune ca. 175 foreninger. 

Vi har fået taget en masse gode billeder til illustration af såvel generelt frivilligliv som indgåelse af 

aftaler på dagen. 

Vi har fået talt med samtlige deltagere. Så for os har det været en vigtig del af vores proces med at gøre 

os kendte / få kendskab blandt deltagerne. 

En mindre gruppe af foreninger fra særlig udsatte grupper har efterfølgende ytret ønske om at mødes 

særligt med Ringkøbing-Skjern Museum og Lyngmose Jernalderlandsby.  

Vi påtænker derfor en ”minibørs” deltagere alene. De to institutioner har sagt ja, hvis vi kan få 

foreningerne trommet sammen. 

Flere af byrådets politikere deltog som frivillige med at servere for deltagerne. 

En håndfuld andre mennesker indgik som frivillige – alle med stor fornøjelse 

 

Julehjælp: 

Vi koordinerer Tvillingebyernes julehjælp. 

De forskellige donerer deltager på forskellig vis.  

Følgende organisationer står sammen om Tvilligebyernes julehjælp: Røde Kors Tarm, Frimurerlogen 

Concordia, Skjern-Tarm Menighedspleje, Den Gode Café, Soroptimisterne Skjern-Tarm, Skjern Y’s Mens 

Club og Skjern Bykirke. 

Desuden hjælper en masse frivillige og virksomheder, b.la. Skjern og Tarm Handelsforening. Vores 

hovedopgave hedder, at sikre børn en god juleaften. Derfor uddeler vi en julekurv med alt til en god 

juleaften. 

Bevægelsen mod ensomhed: 

Vi spiser sammen-arrangement afholdt i samarbejde med Værestestedet Montana i Skjern. 

Netværksmøder: 

To gange årligt for ledere af besøgstjenester og aflastningstjenester m.fl. 

Samarbejdsaktiviteter 

Når Hjælpen er Nær 

I samarbejde med Ældre Sagen og Kommunen fortsætter vi tilbuddet til pensionister i Ringkøbing-



Skjern Kommune. Et korps af frivillige handymænd af blandet køn, der træder til, hvis en pensionist har 

behov for hjælp til småopgaver i hjemmet.  

Styregruppe for Tandpinebehandling for socialt udsatte 

FrivilligVest som tilskudsansvarlig. 

Styregruppe Hvide Sande Aktivitetscenter 

Efter at huset i 2014 blev en del af et kommunalt aktivitetscenter, er vores aktiviteter indskrænket til 

deltagelse i styreguppen. 

Styregruppe om samskabelse i integration 

Integrationsafsnittet kører en samskabelsesprojekt for flygtninge. Vi er blevet inviteret med indenfor. 

Meningen er, at der skal komme konkrete projekter ud af arbejdet. 

Lydavisen 

Lydavisen er et tilbud til blinde, svagtseende og læsehandicappede. Der er en redaktionsgruppe på seks 

frivillige, dertil seks brugere. Claus Brodtkorb er ansvarshavende. Avisen udkommer 50 uger om året til 

i år 63 brugere – status quo ift. de senere år. Lydavisen er en opgave, der blev overtaget fra 

bibliotekerne for mange år siden. 

 

 

4. Anerkendelse af frivillig: 

Mål: Vi arbejder for den løbende anerkendelse af frivillige! Resultat: I det forløbne år har 

der været fokus på virtuelle løsninger. 

Virtuelle platforme 

Opbygning og lancering af Handicapfritid.dk: 

Handicapfritid blev lanceret i maj måned. Hjemmesiden kommer efter mange års efterspørgsel fra 

diverse handicapgrupper som har manglet et sted, hvor fritidstilbud til borgere med handicap eller 

anden funktionsnedsættelse kan få mulighed for at deltage. 

De involverede parter indgår nu i en styregruppe. 

Frivillig365 – opstart, lancering og vedligehold: 

Hjemmeside, Facebook, infomateriale, direkte kontakter, tilbud på bogopsætning.  

Det frivillige Danmark er på stikkerne alle årets 365 dage. Det vil vi alle gerne være med at fejre og vise 
frem for omverdenen. Derfor har vi taget et nyt initiativ kaldet Frivillig365 – det er let, simpelt og 

synligt! 
Hvad går det ud på: En hjemmeside, en facebookside og en bog! 
Alle foreninger af enhver art kan deltage. 
Hvad gør man? Snupper et foto, skriver et par linjer og sender det af sted. Vi opretter! 
Det er gratis at deltage, og alle deltagere modtager den færdige bog. 

Foreningsdatabase opdatering – opstart: 

Ved årets udgang kan det endnu ikke ses. Men en arbejdsgruppe er i færd med at justere 

foreningsdatabasen så den kan rummer de 800 lokale foreninger i opdateret og overskuelig form. 

Facebook: 

Ud over Frivilligvest, har vi FrivilligBørs-sammen kan vi alt og Frivillig365. Disse har været godt 

benyttede gennem året. Et af vores opslag på Frivillig365 er således set af 34.000, delt 1300 gange og 



har skaffet siden 100 nye synes om. 

 

Ny hjemmeside og Facebook opstart, lancering og drift: 

Ny hjemmeside blev lanceret i september.  

 

 

5. Resultat: National begivenhed/event + Drømme udover RKSKs grænser 

Mål: National målgruppe til én af vores større begivenheder hvert år. 

Resultat: Ikke opfyldt 

Projekter 

Frivillighovedstad forberedelse: 

Vi har med udgangspunkt i samarbejdsaftalen med Aarhus om Frivillighovedstad 2018 afholdt møder i 

en styregruppe for samarbejdet med deltagelse fra Aarhus og Regionen. Vi har været på studietur i 

Aarhus og de har besøgt os. Vi har udviklet på indholdet i frivillighovedstadsåret og påbegyndt 

planlægningen af forskellige arrangementer i løbet af året, herunder åbningsarrangementet til januar. 

Deltagelse i 

Netværksmøder med frivilligcentre for hhv. bestyrelse og ledere. 

 

Konferencer: 

inspirationsseminar vedr. Frivillighovedstad 2018 

COK:  ”Frivillighed 2017 - Meningsfulde fællesskaber” 

FriSes Årsmøde/generalforsamling 

Besøg hos os: 

Fra Lyngby-Taarbæk Kommune (Kommunale/Frivilligcenter) 

Innovationsminister Sofie Løhde 

Sekretariatsleder FriSe 

 

6. Økonomi: Øget selvfinansiering: 

Mål: Gælder først for år 3. Resultat: 18% 

 

Driftsmilder 

        Ringkøbing-Skjern Kulturcenter 

Sponsorer 

Aftaler om hovedsponsorater for 2017: 

Skjern Bank, Sportigan 

FrivilligVenner 2017: 

Vestjysk Landboforening, malerfirmaet Pallesen, WOW-park, Tarm Handelsforening, Home Ringkøbing-

Skjern; Dagli’Brugsen 



Projketsponsorater: 

Ørskov Gruppen 

Egetsalg 

To aftaler med løn for udført arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDET…. 

 

Bestyrelsen 

 
Hans Pinderup, Scleroseforeningen, Tarm (Fmd. fra 18. maj) 

Martin Jensen, Aftenskolesamvirket, Astrup 

Peter Jørgensen, Videbæk Borgerforening, Videbæk 

Ole Matthesen, Høreforeningen, Ringkøbing 

Niels Erik Kjærgaard, Skjern Fitness, Skjern (Fmd. til 18. maj) 

Heidi Bro Iversen, Udpeget af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter (udtræder da aftale med kulturcentret 

bortfalder). 

 

Jan Holm Rasmussen, byrådsmedlem (J), udpeget af Rinkøbing-Skjern Kommune 

Suppleanter 

Connie Hejlskov, Børns Voksenvenner, Tarm 

Sigvald Henriksen, Hjerteforeningen, Tarm 

 

Personale 
 

Leder: (1.1. – 1.11) Carsten Bille Christiansen, 37 timer. 

Souschef: (konstitueret leder 1.11 -) Claus Brodtkorb, 37 timer.  

Koordinator: Hanne Gade, 26 timer. 

Koordinator: Anne-Mette Hoffmann, 32 timer. 

Maj-Britt Uldum Øllgaard Nielsen er ansat i en puljefleksjobsordning, 12 timer  

Susanne Andersen er ansat i en fleksjobstilling, 14 timer. 

Praktikanter: 

Vi har gennem året haft fornøjelsen af to praktikanter. Det er yngre folk, der bliver henvist af en 

jobkonsulent. Det har vi haft fra 1. maj og resten af året. Det er folk, der har givet en god hånd med. 

 



Os selv 
Indvielse af nye lokaler i såvel Skjern som Tarm. 

10 års jubilæum i vores afdeling i Videbæk 

Opbygning af ny organisering/projektledelse: 

Proces med bestyrelsen omkring pejlemærker.  

Temadag med personalet som opfølgning på processen. 

Personalemøder. 

Projektark, projekttavler, projektplaner. 

Stormøder 

Indgåelse af Samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune 

Første dialogmøde mellem Kommunen og FrivilligVests medarbejdere 

Deltagelse i 

Årsmøde (Det sociale) i Højmark 

Frivilligrådsmøder 

Generalforsamling Tarm Handelsforening 

Konferencer: 

inspirationsseminar vedr. Frivillighovedstad 2018 

COK:  ”Frivillighed 2017 - Meningsfulde fællesskaber” 

FriSes Årsmøde/generalforsamling 

Webinar om rekruttering af frivillige 

Erhvervsrådet 

Besøg hos os: 

Fra Lyngby-Taarbæk Kommune (Kommunale/Frivilligcenter) 

Innovationsminister Sofie Løhde 

Sekretariatsleder FriSe 

 
 

 

 

 

 

 

 



Foreningsservice 

Vi formidler i vort daglige virke frivillige jobs, lokaleudlån, fundraising, netværksmøder, rekruttering af 

frivillige og synlighed etc.  

 

Eksempel på service: 

Skjernåskolen – deltagelse i økonomigruppe omkring legepladsprojekt: 

Som opfølgning på et begejstringsarrangement vi faciliterede for Skjernåskolen i 2016 blev vi en del af 

økonomigruppen i forhold til fundraising til en ny legeplads.  

Lokaleudlån:  

I år har vi åbnet vores lokaler i Videbæk for to kommunale tilbud: Åben Rådgivning og Vendepunktet. For 

begge gælder, at de har brug ikke-kommunale rammer til deres aktiviteter. 

Vi har udlånt vores lokaler 382 gange. 

 

 

Den Gode Cafe 

Den Gode Café er en social netværkscafé med hovedsigte på at give ensomme og sårbare 

mennesker et sted at møde andre. Men caféen er åben for alle mennesker. 

De frivillige står for madlavning, indkøb og rengøring samt egenkontrol, vagtplaner og 

menuplaner. Det er noget særligt, at en social café, drevet af frivillig arbejdskraft har modtaget en 

elitesmiley. Det er et bevis på, at de gør deres arbejde ordentligt. 

Caféen har ligget ni år i Nygade 1 i Tarm, er blevet et fast holdepunkt for 

mange mennesker i lokalområdet, der kommer der daglig for en kop kaffe og snak. Det er en lille 

socialøkonomisk virksomhed, hvor der gennem årene har været mange praktikanter og et lille 

overskud, der er gået til godgørende formål. 

I år har bestyrelsen for FrivilligVest vedtaget, at de ønsker Cafeen overdraget til anden aktør.  

 

 

 

 

 


