Bakkehuset
Assensvej 100 C
5500 Middelfart
Tlf.: 2447 3084
frivilligimiddelfart@hotmail.com
www.frivilligimiddelfart.dk
Åbningstid:
Mandag-torsdag kl. 9-12
Fredag lukket

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET
torsdag den 26.6.2014 - kl. 10.00 – 12.00
Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Inge Lodberg og Per Laugesen. Endvidere deltog
Bente Holm (ref.).

Afbud fra Palle Hansen, Allan Bentzen, Irma Greve, Gitte R.R. Nielsen, Jonna Hansen Madsen og Jørgen
Jensen

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 13.5.2014

Godkendt

Initiativ

Punkter til beslutning:
3.

Økonomi

Kort økonomisk redegørelse fra regnskabsføreren
blev forelagt. Økonomien er god, og beholdningen er
p.t. på ca. 181.000 kr.

4.

Ændringer til mødeplan
for 2. halvår 2014

Bestyrelsens mødeplanen er fastlagt til:
19.8.2014 - kl. 10-12
24.9.2014 - kl. 13-15
28.10.2014 - kl. 10-12
25.11.2014 - kl. 13-15
10.12.2014 - kl. 13-15

5.

Fælles annonce for de
frivillige sociale foreninger.

Der er indhentet tilbud på fællesannoncering fra de 2
lokale ugeaviser.

JJ

Følgende tilkendegivelse blev overgivet til Formandsskabet:
Tilbud fra Melfar Posten accepteres, dog således
- at medlemmerne tilbydes at annoncere i Melfar Posten på de tilbudte vilkår i resten af
2014, og
- at punktet genoptages på bestyrelsesmødet
den 10.12.2014.
Punkter til drøftelse
6.

Afholdelse af tøjbyttemarked

Margit Nielsen foreslår en aktivitet i lighed med Frivilligcentrets i Fredericia, hvor markedet afholdes 3-4
gange årligt

MN

Den foreslåede aktivitet kan ikke anbefales afholdt i
Frivilligcentrets regi.
7.

Visioner og mål

Formandsskabet arbejder p.t. på et forslag til opdatering af Frivilligcentrets visioner og mål.

HJTN

Forventes udarbejdes i efteråret 2014.
8.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

Frivilligcentret på Facebook
Strategi udarbejdes om muligt til mødet 19.8.2014.

AB, GRRN

Frivilligdagen den 26.9.2014 kl. 17 på KulturØen
Programmet for arrangementet, hvor de frivillige fejres, bliver både underholdende og lærende. Der udsendes invitation til medlemmerne medio august 2014,
ligesom arrangementet også annonceres under fællesrammen i Melfar Posten.

HJTN, AB, JHM

Bakkehusudvalget
Der er kommet svar fra Middelfart Kommune på Frivilligcentrets forslag om øget tilgængelighed i Bakkehuset. Forslaget vil blive vurderet i f.t. de samlede interesser for hele kommunen, ligesom den reelle lokaleudnyttelse i Bakkehuset bliver kortlagt.

TD, AB, HJTN,
GRRN

Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale
arbejde
- Kommunen inviterer til inspirationsmøde
21.8.2014 kl. 16.30 på KulturØen om medborgerskab, frivillighed m.v. (velfærdsstrategien)
- Konceptet ’cykling uden alder’ blev drøftet.
Frivilligcentret er positiv over for initiativet.
Ældrecentrene arrangerer cykling - Motionsvennerne, frivillighedskoordinatorerne på Middelfart Gymnasium og EUC Lillebælt foreslås
kontaktet, ligesom konceptet søges medtaget
på Ældrerådets temadag ’Ældre i bevægelse’
den 26.8.2014 på Tvillingegården.
Projektet: Ensomme borgere
- Projektet, hvor bl.a. kommunens 10 lokaludvalg søges inddraget som centrale samarbejdspartnere, blev forelagt på det årlige dialogmøde den 20.5.2014 mellem Middelfart
Kommune og de 10 lokaludvalg. Frivilligcentret afventer tilbagemelding fra bl.a. BåringAsperup Lokaludvalg. Arbejdsgruppen indkaldes til et opfølgende møde i august 2014.
- I hjemmeplejen er ’ensomme ældre’ nu beskrevet som et indsatsområde.
- Den offentlige hjemmeside med viden om ensomhed og aktiviteter for ældre i lokalområdet
- www.aktivtældreliv.dk – omtales på Frivilligcentrets nye hjemmeside.
Kurser, uddannelser
1.
De i budgettet nævnte 4 kurser igangsættes efter
sommerferien 2014:
- Tavshedspligt

HJTN, BH

HJTN, JHM, BH

GRRN, JHM

- Formidling via sociale medier
- Fundraising for begyndere
- Økonomisk rådgivning
2.
Beredskabsforbundet – tilbyder et kursus om forebyggelse af ulykker.
Tilbuddet sendes til medlemmerne, som melder tilbage, hvis de er interesseret. Frivilligcentret kan hjælpe
med at planlægge de fysiske rammer.
PR og markedsføring (folder, PowerPoint, www, fællesannoncering, nyhedsbreve)
Ny web- og e-mailadresse lanceres i sommeren 2014
i f.m. den nye hjemmeside og den fælles annonceramme:
www.frivilligcentermiddelfart.dk
info@frivilligcentermiddelfart.dk
Økonomisk rådgivning
Igangsættes efter sommerferien (se under kurser,
uddannelse). Borgerservicechefen orienteres om status.
9.

10.

Orientering

Drift af Frivilligcentrets
lokaler i Bakkehuset

Kontoret

HJTN, BH

GRRN, AB

Dialogmøde den 11.6.2014 i Frivilligcentret med Social- og Sundhedsudvalget blev udsat p.g.a. travlhed i
udvalget.

HJTN

Børns Voksenvenner - Afventer svar fra Fredericia.

HJTN

Røde Kors i Middelfart – Familienetværket. Orientering.

HJTN

’Middelfart Bibliotek – andet og mere end bøger …’ –
et samarbejde med Middelfart Bibliotek.
Der er udarbejdet skriftlig information om Middelfart
Biblioteks alsidige tilbud, hvoraf flere kan målrettes
Frivilligcentrets medlemmer. Tilbuddet indlægges på
den nye hjemmeside og udsendes til medlemmerne til
orientering med opfordring om at tage godt imod initiativet og kontakte Biblioteket.

HJTN

Henvendelse fra social- og sundhedsdirektøren om
hvervning af frivillige til DM i gadefodbold for socialt
udsatte, der afvikles ved Gl. Havn i Middelfart den 12.
og 13.9.2014.
Middelfart Kommune opfordres til at udarbejde en lille
informationsfolder, der udsendes til Frivilligcentrets
medlemmer omkring august måned. Genoptages på
bestyrelsesmødet den 19.8.2014.

HJTN

Forældrehjælpen – en ny forening er under oprettelse

HJTN

Borgerhenvendelse om formidling af kontakt mellem
børnefamilier og ældre borgere (bedsteforældre)

HJTN

-

Gennemgang af den nye storskærms funktioner. Vises igen den 19.8.2014
Der etableres ingen lyddæmpning i mødelokalet, da problemet er afhjulpet lidt ved ophæng
af storskærm m.v. på væggene. I stedet indkøbes møbler.

TD

11.

Kontoret ’siden sidst’

Kontakt med foreningerne

BVH

Årsbooking 2014/15 forventes at være klar i uge 27
Ansøgningsfristen til Statens grundfinansieringstilskud
er udsat til ultimo august 2014
12.

Eventuelt

Intet

Næste møde:
19.8.2014 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 handicapindgang og –toilet, tekøkken og plads til mindst 16 personer.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i foreningernes kontaktoplysninger.

Middelfart, den 30.6.2014
Bente Holm (ref.)

