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Assensvej 100 C 
5500 Middelfart 
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Åbningstid:  
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Fredag lukket 

 

 

REFERAT TIL BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 
tirsdag den 13.5.2014 - kl. 10.00 – 12.00  

 
Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Irma Greve, Allan Bentzen og Per Laugesen. End-
videre deltog Bente Holm (ref.). 
 
 
Afbud fra Palle Hansen, Gitte R.R. Nielsen, Jonna Hansen Madsen, Inge Lodberg og Margit Nielsen 
 

  
Dagsorden 
 

 
Referat 

 
Initiativ 

1. Godkendelse af dagsor-
den 
 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 3.4.2014 
 

Godkendt  

 Punkter til beslutning: 
 

  

3. Valg af næstformand 
under Palle Hansens 
sygeorlov 
 

Thorkild Damm valgt.  

4. Samarbejdsaftale med 
Middelfart Kommune 

Der foreligger et 3. udkast til samarbejdsaftale. Der er 
primært tale om enkelte ændringer i indsatsområderne 
for 2014.  
 
Udkastet godkendt. Frivilligcentrets logo indsættes 
evt. på dokumentet inden underskrift. 
  

 

5 Økonomi 
 

Økonomioversigt – udsættes til næste møde. 
 
Budget 2014 – de indkomne ønsker til Budget 2014 
var medudsendt dagsordenen.   
 
Budgettet godkendt – Formandskabet følger 
op/igangsætter. 
 

JJ 
 
 
 
 
 

6. Mødeplan for 2. halvår 
2014 

Alle møder kl. 13.00 – 15.00 
19.8.2014 
24.9.2014 
28.10.2014 
25.11.2014  
10.12.2014 
Der tages forbehold for nævnte datoer.  
 

 



  

 

 
 Punkter til drøftelse 

 
  

7. Teleslynge i enkelte stør-
re kommunale mødelo-
kaler 
 

Der er installeret teleslynge i salen i Østergades For-
samlingshus og i Middelfartsalen på KulturØen.  
 
Høreforeningen har et transportabelt høreanlæg til 
høreapparater med telespole, hvilket kan lånes ved 
kontakt til Per Laugesen, Elmegade 28, Middelfart – 

tlf. 6441 8314  Høreforeningen vil være behjælpelig 
med opsætning af anlægget 1. gang.   
 

 

8. Afholdelse af tøjbytte-
marked   

Margit Nielsen foreslår en aktivitet i lighed med Frivil-
ligcentrets i Fredericia, hvor markedet afholdes 3-4 
gange årligt. 
 
Udsættes til næste møde.  
 

MN 

9. Ansøgning til fonde 
 

Materiale foreligger fra Trygfonden.  
 
Selvhjælp og Centerrådet på Skovgade har tidligere 
modtaget midler fra Trygfonden.   
 
Frivilligcentret undersøger muligheden for opsætning 
af hjertestarter uden for Bakkehuset.  
 
Foreningerne opfordres til at søges tilskud hos Tryg-
fonden. Principper for tildeling af midler kan hentes på 
Trygfondens hjemmeside.  
 

 

10. Visioner og mål 
 

Middelfart Kommunes velfærdsstrategi udsendes til 
bestyrelsen. 
  

 

11. Nyt fra  
udvalg/arbejdsgrupper 
 

Frivilligcentret på Facebook 
Frivilligcentret er på Facebook. Kriterier for benyttel-
se/indlæggelse af informationer drøftes på næste 
møde.  
 
Frivilligdagen 2014 
De frivillige fejres i år på Frivilligdagen, og et spæn-
dende program er på trapperne. Arrangementet hol-
des den 26.9.2014 kl. 17.00 i Middelfartsalen på Kul-
turØen. Programmet blev drøftet. Guppen arbejder 
videre.  
 
Bakkehusudvalget  
Møde den 25.4.2014 med sundhedschef Lis Huge, 
hvor forslaget om øget tilgængelighed i Bakkehuset 
blev afleveret. Forslaget forventes at blive videresendt 
til Middelfart Kommunes Direktion. 
 
Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale 
arbejde  
Møde den 24.4.2014 med Ungdomsrådet i Middelfart 
Kommune, hvor de unge tilkendegav, at de gerne vil 
være frivillige.   
 
Projekt: Ensomme borgere  
Projektbeskrivelse er indsendt til Middelfart Kommune 

AB, GRRN 
 
 
 
 
HJTN, AB, JHM 
 
 
 
 
 
 
TD, AB, HJTN, 
GRRN 
 
 
 
 
HJTN, BH 
 
 
 
 
 
HJTN, JHM, BH 
 



  

og forelægges nu lokaludvalgene på dialogmødet den 
20.5.2014. 

 
’Bliv i uddannelse’  
Intet nyt. 

 
Kurser, uddannelser  
4 forslag til kurser er medtaget i budgettet for 2014. 
Gruppen arbejder videre.  

PR og markedsføring (folder, PowerPoint, www, fæl-
lesannoncering, nyhedsbreve)  
Møde den 7.5.2014 med Ugeavisen Vestfyn om op-
læg til de frivillige sociale foreningers fælles annonce-
ring. Også MelfarPosten kontaktes. 

Økonomisk rådgivning 
Forslag er drøftet med Middelfart Kommunes sund-
hedschef og borgerservicechef. Rådgivning forventes 
udbudt i efteråret 2014.  

 
 
 
HJTN 
 
 
 
GRRN, JHM 
 
 
 
HJTN, BH 
 
 
 
 
 
GRRN, AB 

12.  Orientering  
 

Medborgerhus  
 
Dialogmøde den 11.6.2014 i Frivilligcentret med Soci-
al- og Sundhedsudvalget. Emner for Frivilligcentrets 
orientering drøftet. Formandskabet deltager. 
 
Børns Voksenvenner – afventer tilbagemelding fra 
Fredericia Lokalafd.  
 
Røde Kors i Middelfart – Familienetværket. En gruppe 
arbejder med oprettelse af netværket. 
 
’Danmark Læser’ – møde 30.4.2014 med Birgit Sloth, 
Middelfart Bibliotek om muligheden for at oprette læ-
sekredse, cafeer m.v., der målrettes de enkelte for-
eningers behov. 
Foreningerne opfordres til at vurdere, om tilbuddet er 
noget for dem. Biblioteket hjælper gerne på vej, og 
henvendelse kan rettes til bibliotekar Birgit Sloth – 
birgit.sloth@middelfart.dk   
 
Frivilligrådet ønsker at sætte en dagsorden om ’delta-
gelse’ blandt udsatte borgere og beder derfor om ek-
sempler på aktiviteter, hvor udsatte borgere deltager 
og samtidig bidrager med egne ressourcer til aktivite-
terne.  
Eksempler indsendes til kontoret.  
 
4-ugers praktikant med uddannelse inden for multime-
diebranchen forventes at starte på kontoret mandag 
den 19.5.2014.  
 
Møde 30.4.2014 med forsikringsselskab om arbejds-
skade- og ansvarsforsikring. 
 
Invitation til netværk og møde den 6.6.2014 i udvik-
lingscenter for samskabelse UCL,Odense. Frist for 
tilmelding er 3.6.2014. 
 

HJTN 
 
HJTN 
 
 
 
HJTN 
 
 
HJTN 
 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
 
 



  

13. Drift af Frivilligcentrets 
lokaler i Bakkehuset   
 

Lyddæmpning og TV skærm opsættes i mødelokalet. TD 

14. Kontoret ’siden sidst’  
 

Kontakt med foreningerne. 
 
Kalenderen til booking af de kommunale lokaler for 
skoleåret 2014/15 er åbnet. Ønskerne indlægges i 
maj.  
 
Sort-hvid printer/scanner er installeret i depotrummet. 
 
Medarbejder arbejder nu på ¾-tid. 
 

 
 
 

15. Eventuelt 
 

Stiftende generalforsamling d. 31.5. i Danske Pårø-
rende - foreningen og interesseorganisationen for 
pårørende til kronisk og langvarigt syge. 
 
Råderet over/førsteret til enkelte kommunale lokaler til 
de frivillige sociale foreninger - muligheden undersø-
ges.  
 
Afbud fra Allan Bentzen til mødet 26.6.2014. 
 

 

 
 
Næste møde:  
26.6.2014 kl. 10 - 12.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D. 
 

Generelle oplysninger til foreningerne: 
Frivilligcentret ligger i Bakkehuset, Assensvej 100 C, Middelfart, og I finder indgangen bag om bygningen. 
 
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.  
 
 
14.5.2014 
 
Bente Holm 
ref.) 


