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Formandens beretning -  generalforsamlingen 2016 

Ifølge den sidste Frivilligrapport var 42 procent af den danske befolkning i 2014 engageret 

i ulønnede aktiviteter - og ser vi over en femårig periode, har omkring 70 procent været 

aktive frivillige. Det vil sige, at en meget stor del af danskerne på et tidspunkt er frivillige i 

foreningslivet, i forældrebestyrelser, i asylcentret, eller hvor det frivillige arbejde nu engang 

folder sig ud. 

At de aktive er blevet mere aktive afspejles i timerne, der bliver anvendt på frivilligt 

arbejde. Frivillige gav omkring 365 millioner timer om året i 2014 – eller hvad der svarer til 

en million timer om dagen. 

Det er stadig flest midaldrende, der er frivillige, men det er de ældre og de unge, der 

gennemsnitligt bruger flest timer. Tendensen er samtidig, at det er de frivillige i det sociale 

arbejde, der ofte bruger flest timer på det frivillige arbejde. 

Ser vi på Middelfart Kommune, så vil der i fremtiden sandsynligvis blive brug for flere 

frivillige. Befolkningsprognosen for årene 2015 – 2027 viser at befolkningssammen-

sætningen hælder mod flere ældre. I 2015 udgør de over 65 årige 21,2 procent af 

kommunens indbyggere. Dette tal stiger til 25,8 procent i 2027. Andelen af unge mellem 0 

– 16 år vil i samme periode falde fra 20,1 procent til 18,2 procent. Samtidig vil andelen af 

erhvervsaktive (26 – 64 år) falde fra 49,8 procent til 47,8 procent. Ifølge prognosen vil der 

altså blive færre unge og erhvervsaktive og flere ældre over 65 år, som dels vil være 

aktive som frivillige og som vil benytte sig af de tilbud, som civilsamfundet tilbyder. 

Der vil efter min mening blive brug for at tænke alternativt og et øget samarbejde mellem 

de sociale foreninger for at løse de store udfordringer frivillig Danmark/Middelfart står over 

for. Ud over det øgede antal ældre vil jeg også gøre opmærksom på hele 

flygtningespørgsmålet, de unge, der ikke kommer i uddannelse samt børn og unge, der 

mistrives. Så et af kodeordene er samarbejde. Frivilligcenter Middelfart vil gå forrest som 

katalysator for det øgede nødvendige samarbejde de frivillige foreninger imellem. 

 

Lidt tal om Frivilligcenter Middelfart og de frivillige foreninger  

Vi er p.t. 45 medlemsforeninger i FCM. Foreningerne har tilsammen 24.143 medlemmer 

og ca.1.235 frivillige. Når det er ca., så er det fordi vi mangler tal fra nogle foreninger. Men 

de tal vi har, fortæller os, at ud af et samlet indbyggertal i Middelfart på 37.863 er 24.143 

medlemmer af en frivillig social forening og som sagt ca. 1.235 aktive frivillige.  

Samarbejdspotentialet er ganske stort. 

Pejlemærkerne for samarbejdet vil være FCM`s værdigrundlag og visionspapir. 

Overskrifterne for værdigrundlaget er: 

Deltagelse ● sammenhængskraft ● udfoldelse ● 

mangfoldighed ● samarbejde ● kvalitet. 
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Visionen er: 

”Et stærkt mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig 

indsats og hente hjælp og støtte med det formål at skabe rammer for deltagelse i 

fællesskaber”. 

Når jeg gør opmærksom på værdigrundlaget og visionen, så er det for at fortælle, at vi ikke 

arbejder ud i det blå, men har pejlemærker, som vi styrer efter og at I skal komme efter os, 

hvis vi kommer ud af kurs. Det er også for at vise vores medlemsforeninger og 

samarbejdspartnere, at vi tager det frivillige arbejde meget seriøst og påskønner de 

mennesker, der er frivillige og de borgere, der modtager hjælp og støtte fra civilsamfundet. 

 

Året 2015 

Bestyrelsen har holdt møde hver måned i 2015. Dagsordnen har bl.a. været: 

Frivillighus 

Bakkehuset skal lukkes og derfor skal vi have andre lokaler. Vi har over for kommunen 

gjort opmærksom på, at vores store ønske er et ”Frivillighus”, hvor de frivillige foreninger 

og FCM kan have en administrativ plads og hvor det frivillige Middelfart, kan holde deres 

arrangementer, lave cafeer og hvor det frivillige Middelfart lettere kan samarbejde om 

indsatser. 

Bestyrelsen for FCM har været på rundtur med repræsentanter fra kommunen for at se på 

evt. egnede lokaliteter. Vi har beset Bjergbanken, Aulby Skole, lokaliteter i 

Teglgårdsparken mv. Bestyrelsen har også overvejet at leje sig ind ude i byen. Vi har 

netop været til møde på kommunen, hvor vi har fået at vide, at Frivilligcentret i løbet af 

sommeren/sensommeren flytter til Aulby Skole. De nærmere omstændigheder om 

flytningen, tildeling af lokaler og meget mere kender vi endnu ikke. 

Frivillig Fredag 

Alle frivillige var inviteret på Kulturøen til borgmestertale, indlæg, samtalesalon, 

fællesspisning og afsluttende med foredrag af TeamTvilling. Evalueringen af 

arrangementet har været meget positiv, men ikke ukritisk og vil danne grundlag for Frivillig 

Fredag i 2016, som er udmeldt af Frivilligrådet til fredag den 30. september 2016. 

Månedens Forening 

Et koncept, hvor FCM i samarbejde med en medlemsforening promoverer foreningen. 

Foreninger, der har været månedens forening er: Ældresagen, Røde Kors Ejby og 

Middelfart, Torsdagscafeen, Selvhjælp Fredericia Middelfart, Middelfart efterløns- og 

pensionistforening, Dansk Handicap Forbund, Familienet Brogaarden og Frivilligcenter 

Middelfart.    

Nye medlemmer 

Familienet Brogaarden, Scleroseforeningen og Motion i Dagtimerne. I starten af 2016 har 
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vi fået yderligere 2 nye medlemmer – Brenderup Seniorer og Syrisk Dansk 

Venskabsforening og flere er på vej. 

Kurser 

Fundraising, økonomisk rådgivning, tavshedspligt, Facebook og IT. 

Aftale med Melfarposten & Ugeavisen Vestfyn 

Aftalen er blevet genforhandlet og fortsætter uændret. Alle medlemsforeninger får bl.a. 25 

procent reduktion i prisen, når man gør opmærksom på, at man er medlem af FCM. 

Ensomhed 

Materialet: plakater, billeder, kuvert med materiale samt udstillingsmateriale har vist sig at 

være bæredygtigt og brugt ved fx læringsmesse i Ejbyhallen, præsentationsmesser i 

Ejbyhallen og Gelstedhallen. Materialet er evigt aktuelt og vil blive uddelt og brugt i 

fremtiden. 

Samarbejde med kommunen 

Vi har haft 6 aftalte møder med kommunen, hvor dagsorden bl.a. er det frivillige arbejde 

contra kommunens lovbestemte arbejde. Samarbejde om nye initiativer, gensidig 

orientering, ”Frivillighus”. Dialogmøde med kommunalbestyrelsesmedlemmer om 

kommunens budget, møde med Social- og sundhedsudvalget om bl.a. samarbejdsaftalen 

med kommunen og indsatsområder, dialog, økonomi, § 18 og § 79 ansøgninger. 

Indsats i forhold til lokalområderne 

FCM har været med til at udvikle koncept for aktivering af ældre i lokalområderne. Der har 

været afholdt præsentationsmesser i Gelstedhallen og Ejbyhallen, hvor FCM havde en 

stand med bl.a. materiale om FCM og Ensomhed. 

Indsatsområder 

Øget frivillig indsats på handicapområdet, øget frivillig indsats på psykiatriområdet, 

styrkelse af lokalsamfundene og understøttelse af socialøkonomiske foreninger. 

 

Bedre psykiatri i samarbejde med kommunen: der arrangeres pårørendemøder, 

uddannelsesforløb for pårørende og de frivillige. Der arbejdes videre med projektet i 2016.  

 

Der har været afholdt åbent orienteringsmøde om socialøkonomiske foreninger. Projekt-

ansøgningen vedr. indsats på handicapområdet blev ikke imødekommet.  

Personalepolitik 

Der har været afholdt opfølgningssamtaler forud for fastansættelse, der er lavet APV med 

opfølgning. 

Kontoret 

Vi har ansat Tanja Wraae pr. 1. juni som daglig kontorleder. Kontorets daglige gøremål: 

medlemsservice, lokalebooking, opdatering af hjemmesiden, Facebook (tak til Lars), 

dagsorden og referater til bestyrelsesmøder, telefonpasning, økonomi og regnskab, 

udarbejdelse af budget (tak til Jørgen), grundfinansiering, udvikling af nye initiativer, og 

meget mere. 
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Evaluering af Frivilligcentre 

Alle landets frivilligcentre bliver i 2016 evalueret af konsulentfirmaet Rambøll og 

evalueringen er tyvstartet med udsendelse af et spørgeskema, som der skal følges op på i 

2016. 

Yderligere skal nævnes 

Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i konferencer bl.a. Frises Årsmøde og 

generalforsamling, konference arrangeret af Center for frivilligt socialt arbejde, Frivilligt 

Forum, møder med kontorlederne i Region Syd, møder med formændene og 

næstformændene i Region Syd mv. 

 

Fremtiden - 2016 

Kurser fastlagte og ikke fastlagte 

Der er planlagt bisidderkursus den 18. maj 2016 – program m.m. er udsendt til 

medlemsforeningerne med tilmelding senest den 2. maj 2016 – i støbeskeen er også 

kurser målrettet bestyrelser herunder noget om forsikringer, flygtningespørgsmålet – andre 

gode forslag efterlyses. 

Samarbejde 

Det er besluttet at arrangere et fællesmøde for alle medlemsforeninger. Indholdet er ikke 

aftalt, men samarbejde foreningerne imellem vil være et tema, samt hvervning af frivillige 

både til bestyrelsesarbejde og til at udføre frivilligt arbejde. 

Kontoret 

Servicering af medlemsforeninger, indsats for at få alle sociale foreninger med i FMC, 

økonomi, grundfinansiering, budget, lokalesituationen osv. 

Frivillig Fredag 

Frivillig Fredag er den 30. september 2016. Frivilligrådet har meldt temaet ud. Det er ”Veje 

til deltagelse”. Bestyrelsen har nedsat et udvalg, som skal komme med et udspil. 

Fællesspisning i uge 17 

Folkebevægelsen mod ensomhed ruller en kæmpe event ud i uge 17 i hele Danmark. 

Eventen hedder ”Danmark spiser sammen”. Alle interesserede foreninger har været 

indkaldt til koordineringsmøde tirsdag den 8. marts 2016 kl. 16.00 – 18.00 i store glassal i 

Østergades Forsamlingshus. Det udarbejdede materiale om Ensomhed er yderst relevant i 

forbindelse med eventen. 

Frivillighus 

Som tidligere nævnt flytter Frivilligcenter Middelfart til Aulby Skole i løbet af 

sommeren/sensommeren. De nærmere detaljer omkring flytningen, lokalefordeling mm. 

forventes at være på plads før sommerferien. 
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Bestyrelsen 

Eftersyn af visionen og værdier samt vedtægter, kurser, fællesmøde, frivillighus, økonomi, 

samarbejde med kommunen, erhvervslivet, dialog om gældende aftaler osv., det fortsatte 

arbejde mellem FCM, Bedre Psykiatri og Middelfart Kommune om bl.a. pårørendeguider, 

kurser m.m. 

Samarbejde med kommunen 

De faste møder med kommunen er fastlagt for 2016, aftale dato og indhold for møde med 

Social- og Sundhedsudvalget herunder samarbejdsaftale, økonomi, indsatsområder og 

Frivillighus. 

Økonomisk Rådgivning 

Projektet fortsætter i 2016. 

Månedens Forening 

Konceptet fortsætter. Bedre Psykiatri var februar måneds forening. April måneds 

foreninger bliver 3f seniorklubben Ejby og det er aftalt at Centerrådet på Ældrecentret i 

Skovgade bliver månedens forening i maj måned 2016. Der er stadig ledige måneder i 

2016. 

Samarbejde med folkeskolen 

Skole og Kultur har henvendt sig til FCM for at få et samarbejde i stand om seniorer i 

folkeskolen. Der er aftalt en mødeplan og det er tanken, at projektet skal starte pr. august 

2016. Andet møde har været afholdt den 1. marts 2016 med deltagelse af repræsentanter 

fra skoleafdelingen, Ældre Sagen og FCM. 

Nye medlemmer af FCM 

Vi vil bl.a. sende materiale ud til de sociale foreninger i kommunen, der ikke p.t. er 

medlemmer af FCM. 

Lokalområderne 

FCM vil fortsat arbejde for at lave aktivitetsmesser i lokalområderne i Middelfart Kommune. 

Andre samarbejdspartnere 

FCM har rettet henvendelse til Biblioteket for at få et mere formelt samarbejde i stand.  Vi 

vil arbejde videre med det positive samarbejde med erhvervslivet (pengeinstitutterne). 

 

Landsdækkende evaluering af Frivilligcentrene 

 

Formandsmøder i Regionen, Regionsmøder for kontorledere 

 

Frise, Frivilligt Forum, Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
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Jeg vil slutte med at citere Frivilligcenter Middelfarts vision endnu engang 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 et godt samarbejde. Det betyder 

meget for os, at vi hurtigt kan komme i dialog, når der skal handles eller opstår problemer.  

Tak til erhvervslivet (de pengeinstitutter, der har deltaget i projektet ”Økonomisk 

Rådgivning) for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Tak til kontoret (Tanja) for godt samarbejde og en stor og engageret arbejdsindsats. Og 

ikke mindst tak til de frivillige foreninger, som udfører et enormt og nødvendigt arbejde og 

til alle de frivillige, som udfører arbejdet i marken. 

 

På bestyrelsens vegne 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
Formand 

  

 

 

 

 


