BROERNE
BEGYNDER HER
Slogan: Middelfart Kommune

Forord
Frivilligcenter Middelfart er en paraplyorganisation for de frivillige sociale
foreninger, klubber og organisationer i Middelfart Kommune.
Vi er medlem af landsorganisationen Frivilligt Forum og FriSe.
Frivilligcenter Middelfart skaber rammer for deltagelse, fællesskaber og
samskabelse. Vi støtter, synliggør og udvikler frivilligheden og foreningslivet
lokalt.
Frivilligcentret arbejder for:
 at støtte og inspirere det eksisterende arbejde og hjælpe nye initiativer i
gang
 at mobilisere flere frivillige, gøre det lettere at blive frivillig og lettere for
borgerne at finde de rette tilbud i de sociale foreninger
 at skabe netværk på tværs af foreninger og samarbejdspartnere og herved
udvikle en mere helhedsorienteret indsat på frivilligområdet, og
 at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats
Vores overordnede mål er, at øge den sociale sammenhængskraft og styrke en
helhedsorienteret social indsats ved at skab netværk og samarbejde på tværs af
foreninger og mellem foreninger, Middelfart Kommune og erhvervslivet.
Rigtig god fornøjelse!
Hans-Jørgen Tarup & Tanja Wraae
Formand

Daglig leder
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Frivilligcenter Middelfart
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5500 Middelfart
ÅBNINGSTID:
Mandag – torsdag kl. 09.00-12.00
Telefon: 24 47 30 84
Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk
FIND OS – MØD OS – FØLG OS
www.frivilligcentermiddelfart.dk
www.facebook.com/frivilligimiddelfart

Forside foto af Lars Kamp Hansen:
Den nye Lillebæltsbro
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Danmarkskanon
- 10 værdier for fremtidens samfund
I den af Kulturministeriet udsendte ” Danmarkskanon – 10 værdier for fremtidens
samfund” er en af værdierne:

Foreningsliv og Frivillighed
I argumentationen for punktet Foreningsliv og Frivillighed står der f.eks.:
”Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i
hele Danmark.
Foreninger er et af de steder, hvor mennesker har mulighed for at mødes og få
kendskab til hinanden på tværs af sociale forskelle. I foreningerne kan børn, unge
og voksne lære om demokrati og medbestemmelse.
Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillighed kan foreninger
ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere,
undervisere og arrangører, eller dem der bare bager en kage en gang imellem.

”ENSOMHED KAN
RAMME ALLE”
Det særlige ved foreningslivet i Danmark er dets tætte samspil med det offentlige.
Foreninger er selvstændige, men mange støttes af offentlige midler.
Frivillighed og foreningsliv betragtes ofte som centrale – og positive – elementer i
det danske samfund, fordi de bidrager til at lære om fællesskab, deltagelse,
samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning.
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Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at
fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. Foreningsliv
er bærende elementer i f.eks. idrætsklubberne, spejderne, festivalkultur,
forsamlingshuse og i nye tiltag som f.eks. Ungdommmens Folkemøde og
Venligboerne.”
Det er nogle væsentlige værdier at have med sig i det daglige frivillige arbejde og
når man skal argumentere for det frivillige arbejde i mange andre sammenhænge.

”VI BYGGER BRO
TIL SOCIALT SAMVÆR”
Slogan: Middelfart Efterløns- & pensionistklub

Året 2016
For Frivilligcenter Middelfart har året 2016 været udfordrende og
arbejdskrævende for kontorlederen, formandsskabet og bestyrelsen.
Jeg vil tillade mig at genbruge lidt fra formandsberetningen sidste år for at slå fast
med syvtommersøm, at det frivillige arbejde vil blive udfordret og efterspurgt
endnu mere i fremtiden, og der vil efter min mening blive brug for at tænke
alternativt om øget samarbejde mellem de sociale foreninger for at løse de store
udfordringer frivillig Danmark/ Middelfart står over for.
Befolkningsprognosen for Middelfart Kommune for årene 2015 – 2027 viser, at
befolkningssammensætningen 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.
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Andelen af unge mellem 0 – 16 år vil i samme periode falde fra 21,1 procent til
18,2 procent. Samtidig vil andelen af erhvervsaktive (26 – 64 år) falde fra 49,8
procent til 47,8 procent. Blot for at anskueliggøre udfordringen.

Bestyrelsen har afholdt 10 ordinære bestyrelsesmøder i perioden siden
sidste generalforsamling. Dagsordenen har bl.a. været:

Frivillighus
Den 1. august 2016 flyttede Frivilligcentret sammen med Selvhjælp Fredericia/
Middelfart til adressen Vejlbyvej 9 tidligere Aulby Skole, fordi Bakkehuset skulle
sælges.
Vi er flyttet ind i nogle store og lyse lokaler med mulighed for at lave store og små
arrangementer. I forbindelse med Frivillig Fredag havde vi indvielse med
borgmestertale, foredrag og foreningscafeer, fælles kaffe og spisning samt
levende musik.
Den del af kommunens Sundhedsafdeling,
som havde til huse i Teglgårdsparken er pr.
1. januar 2017 også flyttet ind på samme
adresse. Vi er blevet spurgt mange gange,
hvordan man skal komme ud til os? I øjeblikket er der begrænset busforbindelse,
så eneste mulighed er privatbil/samkørsel,
hvis man ikke bor i Aulby og omegn. Vi
arbejder med sagen og håber på en
tilfredsstillende løsning på sigt.
Vi har ikke opgivet oprettelsen af et egentlig ”Frivillighedens Hus” og har en
ansøgning under udarbejdelse, som kan sendes afsted med kort varsel, hvis der
viser sig noget brugbart.
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Økonomi
Vores økonomi er baseret på grundfinansiering fra Staten og tilskud fra Middelfart
Kommune. Betingelsen for at få grundfinansiering er, at kommunen giver tilsagn
om at give et tilsvarende beløb. Beløbene skal søges hvert år og derfor er vores
økonomiske horisont baseret på et år ad gangen m.h.t. at hyre personale og lave
aktiviteter m.m.
I vores samarbejdsaftale med Middelfart Kommune står der, at tilsagnet er givet
indtil videre. Statens tilskud skal søges hvert år. Reglerne for tildeling af
grundfinansiering vil blive lavet om i 2018 og vil bevirke, at vi skal have lavet
vores vedtægter om, så vi kan leve op til de nye tildelingskriterier.
Som det fremgår af det reviderede regnskab, har vi en sund økonomi, som kan
kompensere for et forsinket grundfinansieringstilskud, og vi kan leve op til vores
forpligtelser som arbejdsgiver.

”HUSK,
DEM DER GLEMMER”
Slogan: Torsdagscaféen – en del af Alzheimerforeningen Fyn

Servicering af medlemsforeningerne
Det er klart, at flytningen til Aulby har fyldt en del i vores dagligdag, men det
vigtigste, og det vi er til for, er at servicere medlemsforeningerne. I det daglige
via henvendelser til kontoret ved direkte henvendelse eller pr. telefon, om booking
af lokaler, om at printe brochurer, tilmelding til kurser, hjælp til § 18 og § 79
ansøgninger og meget andet.
Mange Frivilligcentre søger selvstændigt fonde og andre midler for at sætte
projekter i gang. Vi har valgt en anden måde, nemlig at servicere
medlemsforeninger om mulighederne for at søge finansiering til at sætte nye
initiativer i gang.
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Når vi får nys om nye tilskudsmuligheder, det kan være fra private fonde eller
offentlige fonde, sender vi det ud til foreningerne, så det er de enkelte foreninger
eller et samarbejde af foreninger, der søger midler til nye initiativer.
Frivillig Fredag
Den sidste fredag i september er national frivilligdag. I 2016 var sloganet ”Veje til
deltagelse” udmeldt af Frivilligrådet. Vi fejrede dagen dels som en kombination af
indvielsesfest og Frivillig Fredag.

Borgmesteren klippede snoren over og holdt en
lille indvielsestale. Formanden fulgte op med
bevingede ord efterfulgt af fællessang. Derefter
var der foredrag v/ Frederik C. Boll fra Ingerfair.
Så var der borgermøde, hvor foreningerne
fremviste deres tilbud. Vi sluttede af med
fællesspisning. Under hele forløbet var der
levende musik og kaffedrikning. Der var ca. 120
mennesker.

Månedens forening
Månedens forening er et koncept vi vil videreføre i 2017. Foreningerne har været
meget tilfreds med markedsføringen og profileringen af deres foreninger og været
tilfredse med annonceringen, pressemeddelelserne og synligheden på
Frivilligcentrets Facebook- og hjemmeside har givet god respons. Foreninger, der
har været månedens forening i 2016 er:







Bedre Psykiatri
3F seniorklubben Ejby
Hjerteforeningen
Centerrådet for Skovgades Plejehjem
Motion i Dagtimerne
Scleroseforeningens Lokalafdeling Vestfyn
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Nye medlemmer
Vi får stadig nye medlemmer og er nu oppe på 49 medlemsforeninger og i
skrivende stund har endnu en forening henvendt sig for at blive medlem, så vi vil
komme op på 50 foreninger. De sidste nye foreninger er:
Ungdommens Røde Kors og Bevar Strib Bibliotek.
Aftale med Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn
Aftalen med Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn har fungeret godt og mange
foreninger har givet udtryk for tilfredshed med aftalen. Derfor er aftalen forlænget
til også at gælde 2017. Foreningerne får 25% rabat på annonceprisen. De skal,
når de henvender sig til de to aviser, gøre opmærksom på, at annoncen skal stå
under Frivilligcenter Middelfarts annonceramme.

INGEN
KAN HJÆLPE ALLE, MEN
ALLE KAN HJÆLPE
NOGEN!
Samarbejde med Kommunen
Samarbejdet med Middelfart Kommune er underbygget af en samarbejdsaftale,
som drøftes hvert år m.h.t. indsatsområder og videreførelse og udmøntning af
Middelfart Kommunes handlingsplan for det frivillige sociale arbejde.
Aftalens overordnede målsætning er at Frivilligcentret skal:
 deltage i udviklingen af den frivillige indsats
 arrangere og koordinere aktiviteter, temadage og dialogmøder m.v. for de
frivillige sociale foreninger, organisationer, klubber og råd
 bidrage til at skabe helhed og overblik i indsatsen for det sociale arbejde
 fremsætte forslag til initiativer på området
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Formelt er der nedsat en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne, som er
Frivilligcentrets indgang til kommunen. Der afholdes som minimum 4 årlige
møder.
Frivilligcentret har de seneste år også deltaget i møder med politikerne som
optakt til budgetforhandlinger.
I henhold til samarbejdsaftalen deltager Frivilligcentret en gang årligt i
fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Nyt i Frivilligcentret
Bliv skoleven
Middelfart Kommunes skolevæsen, Ældre Sagen og Frivilligcenter Middelfart har
lavet et samskabelsesprojekt om skolevenner i Middelfarts kommunale
skolevæsen.
Der er taget afsæt i et samarbejde, der har til formål via generationer at fremme
tolerance, forståelse og tryghed til glæde for både børn, frivillige og ansatte.
På nuværende tidspunkt har Anna Trolles Skole i Brenderup 3 skolevenner
tilknyttet, og vi forventer at projekt ”Skolevenner” bliver udbredt på flere skoler i
Middelfart Kommune i løbet af 2017.
Hjælp til regnskaber
Frivilligcentret tilbyder i samarbejde med Jonna Hansen Madsen, ejer af
regnskabsfirmaet TalKon2ret, gratis hjælp og guidning til foreningsregnskaber.
Tilbuddet henvender sig specifikt til kasserer og regnskabsansvarlige i de frivillige
sociale foreninger, der er medlem af Frivilligcenter Middelfart.
Det vi kan hjælpe og guide med er bl.a.:
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Hvis du mangler en hjælpende hånd for at komme godt i gang
Guidning i foreningsprogrammer
Oplæring i opsætning af regnskaber
Gennemgang af betydningen for indtægter og udgifter
Simple regler for god regnskabsskik og etik
Svar på spørgsmål til budgetter og regnskaber
Guidning til årsregnskabet
Bankregler
Ingen spørgsmål er for små…

Kontakt Frivilligcentret for nærmere information eller læs mere om muligheden
på www.frivilligcentermiddelfart.dk
Bisiddere
Frivilligcenter Middelfart tilbyder i samarbejde med Ældre Sagen, Dansk
Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart, Diabetesforeningen og Bedre Psykiatri
for pårørende gratis bisiddere.
”Alle har ret til, at en anden person – en bisidder – deltager som støtte i
mødet med f.eks. forvaltningen, jobcentret, en læge mm. Du vælger selv, hvem
det skal være. En bisidder lytter, gør notater og giver råd. Formelt set har en
bisidder ikke taleret, men i praksis deltager en bisidder ofte i samtalen med
myndigheden”.
Bisidderen er den, som hjælper med at sikre den gode dialog!
Kontrakt Frivilligcentret for nærmere information eller læs mere om muligheden
på www.frivilligcentermiddelfart.dk

”FRIVILLIGHED LEVER AF LYST
OG DØR AF PLIGT”
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