
 
 
 

Formandsberetningen  
fremlagt på generalforsamlingen den 18.3.2015 i Frivilligcentret i Middelfart Kommune 

 
 
Landspolitiske perspektiver 

Hvad er Frivilligcenter Middelfart, og hvad skal vi som minimum yde? 

Jeg vil komme med nogle bud på spørgsmålene og efterfølgende håber jeg på at komme i dialog 
med jer, når beretningen er færdig -  om Frivilligcenter Middelfart i det forgangne år har leveret 
varen. 

 Frivilligcenter Middelfart skal støtte, synliggøre og formidle frivilligt socialt arbejde i 
Middelfart Kommune. 

 Frivilligcenteret skal formidle frivillige til frivillige foreninger og initiativer lokalt. 

 Frivilligcenteret skal støtte nye frivillige initiativer på det sociale område. 

 Frivilligcenteret skal støtte samarbejde mellem foreningerne. 

 Frivilligcenteret skal hjælpe foreningerne med at udvikle og synliggøre deres arbejde. 

 Frivilligcenteret skal fremme vilkårene for det frivillige sociale arbejde. 

 Frivilligcenteret skal medvirke til at styrke og muliggøre samarbejdet mellem de frivillige 
foreninger og kommunen. 

Der er for mig ingen tvivl om, at det frivillige arbejde i disse år er under hastig forandring. Nye ord 
er kommet på banen i diskussionen om samarbejdet mellem civilsamfundet og f.eks. 
kommunerne. Samskabelse, samproduktion, relationel frivillighed eller hvad med ”Personalismens 
perspektiv for ny velfærd” for blot at nævne nogle at de ord, som præger debatten, og som vi i 
den Frivillige Verden nødvendigvis må prøve at definere og forholde os til. 

På det royale –og politiske plan er der stor opmærksomhed om det frivillige arbejde. Vi blev nævnt 
som væsentlige parter i den fremtidige udvikling af velfærdssamfundet som et bæredygtigt 
samfund i både Dronningens – og statsministerens nytårstale. Samtidig har regeringen spillet ud 
med 10 punkter, som skal gøre det lettere at være frivillig og frivillig organisation. 

Den vagthunderolle, som de frivillige sociale organisationer også skal udøve over for det offentlige, 
vil efter min mening med de nye ord, paradoksalt nok kræve et endnu tættere samarbejde med 
f.eks. Kommunen, og der er vi godt i gang i Middelfart Kommune.  

Vi står heldigvis ikke alene i denne omstillingsproces, som af nogle bliver kaldt et paradigmeskifte.  
Frivilligcentret er medlem af FriSe og Frivilligt Forum, som er paraplyorganisationer for 
frivilligcentrene og selvhjælp, og som bl.a. varetager vores interesser landspolitisk. 
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Konkluderende for dette afsnit kan det siges med bestemthed, at Frivilligcenter Middelfart, de 
frivillige og de frivillige organisationer ikke bliver arbejdsløse de næste mange år - Hvis vi ser på 
befolkningsprognosen for udviklingen i Middelfart Kommune.  

 
Året der er gået 

Bestyrelsen har holdt møde en gang om måneden i det forgangne år. Det er blevet en virkelig 
hårdt arbejdende bestyrelse, som flittigt har deltaget i udvalgsarbejde med efterfølgende drøftelse 
i Bestyrelsen og evt. vedtagelse. Det vil jeg komme tilbage til senere. 

At servicere vores medlemsforeninger er det vi er sat i verden for og alt, hvad vi foretager os har 
på den ene eller anden måde samme sigte, nemlig at gøre det lettere for foreningerne og borgene 
at udføre frivilligt arbejde. 

Jeg vil her uden nærmere omtale nævne nogle af de aktiviteter, vi har sat i gang i 2014. 

Månedens forening  
Red Barnet, Selvhjælp, Middelfart Efterløns- og pensionistklub og Dansk Handicap Forbunds 
Lokalafdeling i Middelfart. 

Nye foreninger  
Henvendelser fra Familienet Brogaarden, Værestedet Broen Til Livet og MotionsCafeen i Ejby. 

Frivilligdagen m.v.:  
Her i salen teater, spisning og tango. I samarbejde med Kommunen det store arrangement i 
Lillebæltshallen med foredrag og musicalsang og spisning. 

Vi har udsendt 3 nyhedsbreve. 

Den nye hjemmeside har vist sig at være en stor succes med et stigende besøgstal, og samtidig er 
vi også kommet på Facebook, som vi venter os meget af. 

Vi har forlænget annonceringsaftalen med Melfarposten, og den bliver brugt mere og mere. Man 
får altså 25% rabat ved at bruge vores aftale i forbindelse med annoncering og vi har fået flyttet 
annoncen over på side 8. 

Vi har udsendt spørgeskemaer for at høre jeres mening om vores aktiviteter og fået jeres forslag til 
fremtidige indsatsområder. Vi er i gang med at bearbejde jeres besvarelser og skal nok på en eller 
anden måde gøre jer bekendt med resultaterne. 

Vi har i Bestyrelsen drøftet vores lokalesituation og vores ønsker til fremtiden. Vi har foreløbigt 
købt nogle nye ( brugte) møbler og fået lavet en APV, som vi har sendt videre til Kommunen, som 
vi i øjeblikket venter svar fra om de kritiske anmærkninger i APVen. I den sammenhæng har vi også 
drøftet andre lokalemuligheder herunder ”et Frivillighus”, som vi har på som indsatsområde for 
den nye bestyrelse i 2015. 

Bestyrelsen har på sidste møde vedtaget et visions,- formål og målpapir for Frivilligcenter 
Middelfart, samt et papir med værdier for Frivilligcenter Middelfart, som er offentliggjort på 
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Hjemmesiden. Visionen for Frivilligcenter Middelfart er:” Frivilligcenter Middelfarts vision er et 
stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente 
hjælp og støtte.” 

Bestyrelsen har holdt 5 års fødselsdag, hvor det var muligt for alle at komme og få kagemand. Det 
var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi bl.a. sang en sang som Lars havde skrevet til lejligheden.  

Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i arrangementer som FriSe har lavet bl.a. om opkvalificering 
af bestyrelsesarbejdet og årsmøde 2015. Allan Bentzen har været til konference arrangeret af 
Frivilligrådet, hvor et af emnerne var om samtalesaloner, som vi vil introducere på forskellige 
måder i det kommende år. 

Bestyrelsen har afholdt kurser for medlemmerne om bl.a.  Facebook, Fundraising, tavshedspligt og 
økonomisk rådgivning. 

Et stort indsatsområde har været og er stadig ”ensomme borgere” i samarbejde med Ældrerådet 
og Kommunen. Vi har bl.a. fået bevilget 20.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget til bl.a. 
udarbejdelse af en folder. 

Bestyrelsen har en fast aftale om 6 møder årligt med en koordinationsgruppe fra forskellige 
forvaltninger i Middelfart Kommune, hvor vi drøfter alt, hvad der har med frivillighed og 
Kommunen at gøre. Det sætter vi meget stor pris på. Bestyrelsen har holdt møde med Social- og 
Sundhedsudvalget i lokalerne i Bakkehuset, hvor vi drøftede ”frivillighed” og kommende 
indsatsområder efter indstilling fra forvaltningen. I indstillingen bliver, der udtrykt stor tilfredshed 
med Frivilligcentrets arbejde. Som særlige indsatsområder har Forvaltningen ønsket: at vi skal 
understøtte arbejdet med oprettelse af socialøkonomiske virksomheder og sætte fokus på en øget 
frivillig indsats på handicap- og psykiatriområdet, samt en styrkelse af lokalsamfundene.  
Det var ved denne lejlighed nærliggende at drøfte lokalesituationen og herunder bl.a. ”et 
Frivillighus”. Tilbagemeldingen var, at vi skulle udarbejde et skrift med ønsker, behov og 
motivation og evt. også ønskede lokaliteter. Vi er meget afhængig af det økonomiske tilskud fra 
Kommunen og har fået tilsagn om midler det kommende år. Hvis vi ikke får midler fra Kommunen, 
kan vi ikke søge grundfinansiering fra Staten.  

Opgaver i 2015 
 
Den nye bestyrelses opgaver i 2015 bliver mangfoldige, men nu har vi visions –og værdipapiret at 
rette os efter og drøfte og beslutte i henhold til. Og den gamle bestyrelse har besluttet, at man i 
fremtiden skal udarbejde indsatsområder, der rækker to til tre år frem. 

Den vigtigste opgave bliver og er selvfølgelig foreningsservicen, som skal udbygges og forfines i 
samarbejde med foreningerne. Øvrige indsatsområder vil bl.a. være: 

 Kampagner for flere frivillige til bl.a. bestyrelsesarbejde 

 Udbyde kurser 

 Konkludere på spørgeskemaer 

 Udbygge og vedligeholde hjemmesiden/ Facebook 

 Støtte nye medlemsforeninger 

 Evt. holde kvartalsmøder med forskellige temaer 
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 Afholde Frivilligdagen 

 Vedligeholde aftalen med Melfarposten herunder månedens frivillige forening 

 Lokalesituationen/ herunder arbejde for et ”Frivillighus” 

 Give visions –og værdipapiret et servicetjek 

 Udarbejde indsatsområder, der tilgodeser Kommunens ønsker til indsatsområder  

 Samarbejdet generelt med Middelfart Kommune/ aftalte møder/ økonomi/ mødet med 
Social- og Sundhedsudvalget 

 Ansøgning om grundfinansiering 

 Udarbejdelse af personalepolitik for fastansat personale og de frivillige, der arbejder i 
Frivilligcenter Middelfart/ APV 

 Samarbejde med erhvervslivet skal køres i gang 

 Projektet ensomme borgere 

 Rekruttering af unge frivillige 

 Skabe yderlige grobund for netværksdannelse og samarbejde mellem foreningerne 

 En strategi for servicering af lokalområderne  

Nogle indsatsområder nævnt andre glemt, men en ting er sikkert: Bestyrelsen og kontoret 
kommer ikke til at mangle arbejdsopgaver.  Det frivillige arbejde vil i fremtiden konstant komme i 
fokus og være til diskussion og godt for det, det skaber dynamik og nytænkning og udvikling af nye 
måder at udføre det frivillige arbejde på. 

Jeg vil slutte af med Frivilligcenter Middelfarts vision for den er jo retningsgivende for alt vores 
arbejde: ”Frivilligcenter Middelfarts vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har 
mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte. 

Tak til Bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde 
sammen med jer. Tak til Middelfart Kommune for godt samarbejde, det betyder meget for os, at vi 
hurtigt kan komme i dialog, når der skal handles eller der opstår problemer. 

Tak til kontoret (til Bente) for godt samarbejde og en stor og engageret arbejdsindsats (hun har jo 
desværre besluttet at stoppe pr. 1. maj 2015), vi må se om vi kan klare os uden!!!) Og ikke mindst 
tak til de frivillige foreninger, som udfører et enormt og nødvendigt arbejde og til alle de frivillige, 
som udfører arbejdet. 

 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
fg. formand 

 

 

 

 


