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REFERAT FRA MØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 9.1.2014 - kl. 10.00  
 
 
 
Tilstede: Palle Hansen, Inge Lodberg, Thorkild Damm, Irma Greve, Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Jonna 
Hansen Madsen, Gitte R.R. Nielsen samt suppleanterne Allan Bentzen, Margit Nielsen og Per Laugesen.  
Endvidere deltog Jørgen Jensen og Bente Holm (ref.). 
Afbud:  
 
 

  
Dagsorden 
 

 
Referat 

 
Initiativ 

1. Godkendelse af dagsor-
den 
 

Godkendt 
 

 

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 27.11.2013 
 

Godkendt 
 

 

4.  Drift af Bakkehuset  Tavlerne i mødelokalet opsættes nu. TD og PH 
 

5. 
 

Kontoret ’Siden sidst’ 
 

Comwell udbyder efter ’først-til-mølle-princippet’ møb-
ler fra 4 værelser i februar. Allan B tjekker annonce-
ring på Facebook. 3 bestyrelsesmedlemmer afhenter.  
 
GF-forsikring tilbudt Frivilligcentret en kopieringsma-
skine med scanner og printer. Afhentes snarest muligt.   
 
Done by Dunne tilbudt kursus/informationsmøde om 
fundraising og facebook-faciliteter. Firmaet kontaktes 
m.h.p. at udbyde kurser/informationsmøder til med-
lemmerne.  
 
Tilbud fra frivillig om at coache frivillige.  
 
2 henvendelser fra Middelfart Kommune om ensomme 
ældre er overgivet til Besøgstjenesten i Røde Kors i 
Middelfart, som hurtigt har reageret.   
 
Alligevel ingen frivillig til opgaver med primært at op-
rette/opdatere Facebook- profil til Frivilligcentret og til 
at bistå medlemmerne med hjemmesider og facebook-
profiler.  
 
Oplæg til kriterier for Frivilligcentrets benyttelse af 
Facebook udarbejdes til bestyrelsen. Efter godkendel-
se søges frivillig(e) på Frivilligbørsen.  
 

AB, TD og PH  
 
 
 
TD  
 
 
Kontoret  
 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB, GRN 



  

5. Formandens orientering Social- og Sundhedsudvalget har i december 2013 
fået forelagt status for Frivilligcentret. Udvalget vil i 
2014 gerne holde sit dialogmøde med Frivilligcentrets 
bestyrelse i Bakkehuset - tidspunkt udmeldes senere. 
Status er udsendt til bestyrelsen inden mødet.  
 
Formanden og næstformanden er tilmeldt konference 
om ’det frugtbare samarbejde mellem frivillige og an-
satte på det sociale område’ i Frivilligt Forum den 
17.1.2014 i København.  
 
Grundfinansieringstilskud 2014 – afventer udmelding i 
januar. 
 

 

6. Medborgerhus Palle Hansen deltog i et arbejdsgruppemøde den 
6.1.2014 om et medborgerhus, og Allan Bentzen, der 
er medlem af arbejdsgruppen, orienterede om bag-
grunden for projektet og en udarbejdet behovsanaly-
se.  
 
Arbejdsgruppen indstiller det nuværende Jobcenter 
indrettet som medborgerhus, når nyt rådhus er ibrug-
taget. Huset skal kunne rumme lokaler til såvel fysiske 
som sociale aktiviteter. Det afsluttende møde med 2 
byrådsmedlemmer holdes omkring marts måned.  
Processen har været relativ lang, men tiden er brugt 
godt. 
 
Frivilligcentret er aktiv medspiller i projektet.   
 

 

7. Vedtagelse af forret-
ningsorden 

Udsendt forslag til ’Forretningsorden for møder i Frivil-
ligcentrets bestyrelse’ blev tilrettet og underskrevet. 
Lægges på hjemmesiden.  

 
 
 
 

8. IT-hjælp i f.m. digitalise-
ringen 

Henvendelse fra Middelfart Kommune i f.m. hjælp til 
løsning af IT problemer hos ældre borgere.  
 
Tidligere forslag om datastuer/mini-borgerservices i 
lokalområderne blev drøftet, og det blev bl.a. anført, at 
det er kommunens opgave/ansvar at afhjælpe pro-
blemerne. 
 
Formanden kontakter stabschefen med forslag om, at 
kommunen indkalder lokaludvalgene til møde.  
 
Beskrivelse af nuværende IT-tilbud rekvireres hos 
frivilligkoordinator Iben Løvstad.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
 

9. Temamøde i oktober 
2013 om afhjælpning af 
ensomhed hos ældre 
 

Arbejdsgruppen indkaldes til et opfølgende møde på 
temadagens konklusioner. Fra bestyrelsen deltager 
formanden og Jonna Hansen Madsen. 
 

Kontoret 

10. Frivilligdagen 2014 Der udarbejdes forslag til koncept. Arbejdsgruppe er 
nedsat. 

PH, HJTN, AB, 
JHM 
 

11. Generalforsamling 2014  Afholdes 27.3.2014 kl. 19.00 i cafeteriet på Fænø-
sund. Formanden skaffer projector. Aftale er indgået 
med foredragsholder. Arbejdsgruppe nedsat.  
 

PH, HJTN, kon-
toret  



  

 
12. Forslag om, at medlem-

merne skal have et be-
styrelsesmedlem som 
kontaktperson 
 

Formanden udleverede oversigt over Frivilligcentrets 
medlemmer og redegjorde for forslaget.  
 
Bestyrelsen overvejer forslaget. Genoptages på næste 
møde. 
 

PH 

13. Handlingsplanen for det 
frivillige sociale arbejde 

Formanden, næstformanden og Bente Holm deltager i 
de månedlige styregruppemøder, hvor arbejdet med 
udmøntning af handlingsplanen nu påbegyndes. Før-
ste møde er 16.1.2014.   
 
Optages som fast punkt på hvert bestyrelsesmøde. 
 

PH, HJTN, BH 

14. Forslag om lokaleudvi-
delse i Bakkehuset 

Thokild Damm opfordrede til, at få startet en dialog 
med Middelfart Kommune om at skaffe flere lokaler til 
Frivilligcentret i Bakkehuset. 

Lokalerne kunne benyttes til medietek og til flere akti-
viteter til Frivilligcentrets medlemmer. 

Allan Bentzen indgår i ’Bakkehusudvalget’. 

 

15. Igangværende sager  Opdateret oversigt udsendt inden mødet.  
Ikke drøftet. Genoptages på næste møde.  
 
 

PH 

16. Økonomi Likviditeten er meget stram p.t.  
 
Det evt. statslige grundfinansieringstilskud vil forud-
sætte større krav til bogføring. Regnskabsføreren 
fremsatte forslag til løsning, hvilket blev godkendt.  
 

 
 
JJ 

17. Evt.  
 

Middelfart Kommunes nytårskur den 15.1.2014, hvor 
formanden har sørget for tilmelding.   
 

 

 
Næste møde:  
6.2.2014 kl. 10.00- 12.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D  
 
 

Generelle oplysninger til foreningerne: 
Frivilligcentret har tlf. 2447 3084 og ligger i Bakkehuset, Assensvej 100 C, Middelfart. Åbningstiden er man-
dag til torsdag kl. 9- 12. Indgangen finder I bagom bygningen. 
 
I er velkommen til at kontakte formanden Palle Hansen på tlf. 6440 1615. – oplys navn og tlf.nr., når der er 
telefonsvarer på, og I bliver ringet op.  
 
Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 3, Assensvej 100 D, Middelfart. Her er handi-
capindgang og –toilet, thekøkken og plads til mindst 16 personer.  
 
Vigtigt:  
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i foreningernes kontaktoplysninger.  
 
 
15.1.2014  
 
 
Bente Holm 
ref. 


