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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 6.2.2014 - kl. 10.00 – 12.00  
 
 
Deltagere: Palle Hansen, Inge Lodberg, Thorkild Damm, Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Jonna Hansen Mad-
sen, Gitte R.R. Nielsen samt suppleanterne Allan Bentzen og Margit Nielsen.   
Desuden Jørgen Jensen og Bente Holm (ref.) 
 
Afbud: Irma Greve og Per Laugesen 
 
 
 

  
Dagsorden 
 

 
Referat 

 
Initiativ 

1. Godkendelse af dagsor-
den 
 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 9.1.2014 
 

Godkendt  

3.  Orienteringer  
 

Medborgerhus: 
Orientering fra møde den 3.2.2014 med formand for 
Social- og Sundhedsudvalget Kaj Johansen og by-
rådsmedlem Anni Tyrrestrup: 
Arbejdsgruppen mødes efter vinterferien for at udar-
bejde en projektbeskrivelse, der skal indsendes til 
Middelfart Kommune, inden de politiske budgetfor-
handlinger går i gang.   
 
Digitalisering – Lokaludvalgene i samarbejde med 
Kommunen og Frivilligcentret: 
Middelfart Kommune kontakter Frivilligcentret m.h.p. 
at afvikle møder med lokaludvalgene.  
 
Konference den 17.1.2014 i Frivilligt Forum om sam-
arbejdet mellem frivillige og ansatte på det sociale 
område: 
Kort referat af konferencen. Der er udarbejdet spille-
regler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte i 
den offentlige sektor, og disse indgår i den kommuna-
le handlingsplans udmøntning. 
Link til ’Spilleregler 2.0’ udsendes til medlemmerne 
sammen med referatet. 
  
Kopieringsmaskine med scanner og printer er afhentet 
hos GF-forsikring og opsat i depotet. Kobles senere 
på netværket.  
 

PH, AB 
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HJT, PH 
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Tilbud fra frivillig om at coache frivillige: 
Coaching gives både individuelt og i grupper. Tilbud 
udsendes senere til medlemmerne.  

 
Møde den 4.2.2014 med frivillig om IT-support til Frivil-
ligcentret:  
Tilbud fra frivillig om at hjælpe Frivilligcentret med IT-
opgaver i ’bred’ forstand, herunder også bistå med-
lemmerne med hjemmesider, facebook-profiler og 
digital post.    

Grundfinansieringstilskud 2014: Stadig ikke udmeldt 
fra Socialministeriet.   
 
Kort orientering fra konference om frivillighed den 
31.1.2014 i Odense - UCL-Lillebælt. 
 
Møder i f.m. evt. nye lokalforeninger:  
Familieklub Danmark og Børns Voksenvenner. 
 
Anmodning fra kommunal institution om annoncering 
efter frivillige på Frivilligbørsen ikke imødekommet. 
Henvises i stedet til opslag på anden portal.   
 

HJTN, PH, BH  
 
 
 
HJTN, TD, PH, 
BH 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH 
 
 
PH,HJTN,BH 
 

4. Igangværende sager 
 

Punktet optages fremover ikke på bestyrelsens dags-
orden.  
Listen udarbejdes til formandskabet og udsendes til 
bestyrelsen til orientering.  
Forretningsordenen tilrettes senere. 
 

PH 

5. Drift af Bakkehuset 
 

Notat udsendt 5.2.2014 fra Thorkild Damm om funkti-
onalitet og aktiviteter i Frivilligcentret blev drøftet. 
 

TD 

6. Kontoret ’siden sidst’  
 

Kursus/informationsmøde om facebook-faciliteter og 
fundraising:  
Er interesseret, men afventer udmelding om grundfi-
nansieringstilskud. 
 
Kontakt med foreningerne 
 
Center for Frivilligt Socialt Arbejdes forårskurser under 
foreningsfundamentet er nu åbnet for tilmelding, mens 
kurser under uddannelsespuljen er forsinket.  
Der udarbejdes et fælles digitalt katalog om alle tilbud 
fra CFSA, når uddannelsespuljen er afklaret. Der er 
fortsat mulighed for kopiering af visse kurser.  
Tilbud om kurser, fyraftensmøder, konferencer og 
andre uddannelsestilbud kan hentes på 
www.frivillighed.dk. 
 
Der er oprettet et overgrebscenter i Odense. Foldere 
ligger i Frivilligcentret - www.overbrebscenter.dk  
 
Nyt tiltag fra landets biblioteker ’Danmark læser’. Fri-
villigcentret er interessent omkring en målrettet formid-
ling af litteratur til medlemmerne.  
 

BH 
 
 
 
 
 
 
GRRN 

http://www.frivillighed.dk/
http://www.overbrebscenter.dk/


  

 
7. Nyt fra  

udvalg/arbejdsgrupper 
 

Frivilligcentret på Facebook : 
Afventer udarbejdelse af kriterier  
 
Frivilligdagen: Afventer 
 
 
Generalforsamling:  
Afventer. Der vælges ekstern revisor 
 
Bakkehusudvalget: 
Besigtigelse af bygningen foretaget. Der arbejdes 
videre – gruppen udvidet.  
 
Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale 
arbejde: Kort orientering. 
 
Afhjælpning af ensomhed hos ældre: 
Kort orientering om møde afholdt 5.2.2014.  
 
Projekt ’Bliv i uddannelse’  
Projektbeskrivelse fra Ungdomsskolen medudsendt 
dagsordenen. Afventer tilbagemelding fra Ungdoms-
skolen. 

AB, GRRN 
 
 
HJTN, JHM, 
AB, PH 
 
PH, HJTN, BH 
 
 
TD, AB, PH, 
HJTN, GRRN 
 
 
HJT, PH, BH 
 
 
PH, JHM, BH  
 
 
HJTN  

Punkter til beslutning: 
 

8. Forslag om at medlem-
merne skal have et be-
styrelsesmedlem som 
kontaktperson  

Forslaget fremsat ved bestyrelsesmødet den 9.1.2014 
om ”fordeling” af bestyrelsesmedlemmer til de enkelte 
medlemsforeninger. Formanden udleverede oversigt 
over Frivilligcentrets medlemmer.  
Bestyrelsen overvejer forslaget.  
 
Ikke behandlet - udsat til næste møde 
 

 

9. Udarbejdelse af ny folder 
og power point med op-
lysninger om Frivilligcen-
tret 
 

Ikke behandlet - udsat til næste møde  

Punkter til drøftelse: 
 

10. 
 

Visioner og mål 
 

Evt. oprette en cafè/butik med alsidigt tilbud af aktivite-
ter og drevet af frivillige, som knyttes til og virker i 
Frivilligcentret.  
Det kunne være aktiviteter som coaching, økonomisk 
rådgivning, advokatrådgivning o.l. 
 
Ikke behandlet - udsat til næste møde  
 

 

11 Økonomi 
 

Orientering om opdatering af omlægning af regnska-
ber til C5 programmet m.v. 
 

JJ, JHM 

12. Eventuelt 
 

Røde Kors i Middelfart påtænker at etablere familie-
netværk for socialt sårbare familier.  
 

AB 

 
 
Næste møde:  
6.3.2014 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, tekøkken og plads til mindst 16 personer.  
 
Vigtigt:  
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i foreningernes kontaktoplysninger.  
 
 
11.2.2014  
 
 
Bente Holm 
ref. 
 


