
  
 Bakkehuset  
 Assensvej 100 C  

 5500 Middelfart  
Tlf.: 2447 3084  
info@frivilligcentermiddelfart.dk  

 www.frivilligcentermiddelfart.dk  
  
   Åbningstid:   

  mandag-torsdag kl. 9-12  
 fredag lukket  

  
  

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 
onsdag den 24.9.2014 - kl. 13.00 – 15.00   

  
  
Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Irma Greve, Jonna Hansen-Madsen, Gitte 
R.R. Nielsen, Inge Lodberg, Allan Bentzen og Margit Nielsen.  
Gitte R.R. Nielsen gik ca. kl. ca. 14 og deltog ikke i behandling af punkterne 7-12, bortset dog fra 9-g. 
   
Afbud fra Palle Hansen. 
Fraværende: Per Laugesen  
 
 
  
    

Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Godkendelse af 
dagsorden  
  

 Godkendt   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 19.8.2014  
  

 Godkendt   

 Punkter til beslutning   

3. Månedens frivillige 
forening 

Forslag om, at Frivilligcentret som led i 
markedsføringsstrategien udpeger et af sine 
medlemmer til ’månedens frivillige forening’. 
 
Forudsætninger: 
- juli og december er undtaget  
- Frivilligcentret hjælper foreningen med  
  promovering på hjemmeside, facebook og i  
  pressen 
- foreningerne kan indstille sig selv, indstilles af andre  
  eller udpeges uden indstilling  
- indhold: lidt om foreningen, dens formål,  
  kontaktperson(er), aktuelle/kommende aktiviteter, 
  om frivillige i foreningen e.l. 
- max. 2 videoklip à 1 – 2 min´s varighed 
- artikel/pressemeddelelse 
 
Konceptet godkendt, dog sker udvælgelse ikke 
nødvendigvis 10 gange om året. 3 foreninger 
kontaktes m.h.p. markedsføring i oktober, november 
og januar. 
 

Fmd.skabet, 
kontoret  



4. Facebook-strategi 
 
 
 

Forslag til strategi med beskrivelse af formål, 
målgruppe og midler.  
 
Bilag: Forslaget medudsendes dagsordenen. 
 
Forslaget godkendt. Strategien revurderes i foråret 
2015. 
 

 

  Punkter til drøftelse  
  

    

5.   Rekruttering af unge frivillige optages som nyt 
indsatsområde. 
 
Kontaktpersonen i Projekt Frivillig, Kolding inviteres 
med til et af bestyrelsens første møder m.h.p. at drøfte 
muligheder og fastlægge strategi.  
 

 

6.   Forslag om, at en arbejdsgruppe, der måtte være 
fraværende til et bestyrelsesmøde, inden pgl. møde 
afleverer status om sine igangværende aktiviteter. 
 
Forslaget godkendt. 
 

 

7.  Hjertestarter i Bakkehuset  
 
Optages på førstkommende husmøde i Bakkehuset. 

 

8.  Visioner og mål  
  

Formandskabet arbejder på et forslag til opdatering af 
Frivilligcentrets visioner og mål.   
  
  

HJTN, TD  

9.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Frivillig Fredag 2014 den 26.9.2014 kl. 17 på 
KulturØen. 
Redegjort for status – p.t. deltager 65 personer. 
  
 
b. 
Visionsudvalget   
HJTN indkalder arbejdsgruppen til møde i oktober 
2014.  
 
 
c. 
Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale 
arbejde   
Kort orientering fra møde den 28.8.2014.  
Årligt §18-møde afholdes den 7.10.2014 kl. 16.30 på 
Ejby Rådhus. Allan, (evt.) Jonna og Bente deltager. 
Kontoret tilmelder.   
 
 
d. 
Projektet: Ensomme borgere   
Arbejdsgruppen holder møde den 25.9.2014 
 
 
 
e. 
Kurser, uddannelser   
 
 

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



- formidling via sociale medier - aftalt til 18.11.2014 kl. 
16.30 – 19.00 i mødelokale 3 – max. 12 personer. 
Invitation udsendes nu. 

- tavshedspligt aftalt til 19.1.2015 kl. 16.30 – 19.00 i 
salen i Østergades Forsamlingshus – ca. 100 
personer 

- fundraising for begyndere aftalt til 24.2.2015 kl. 16.30 
– 19.00 i mødelokale 3 – max. 12 personer 
 

 
f. 
PR og markedsføring   
(folder, PowerPoint, www, fællesannoncering, 
nyhedsbreve)  
Flere foreninger har ugentlig benyttet Frivilligcentrets 
fælles annonceramme i MelfarPosten. 
 
Powerpoint er udarbejdet om Frivilligcentrets virke. 
Kan ved henvendelse udsendes til medlemmerne.   
  
 
g. 
Økonomisk rådgivning  
Status aflagt. 2 mulige økonomiske rådgivere er 
kontaktet, og disse indkaldes snarest til møde m.h.p. 
endelig planlægning. Møderækken afholdes i 
mødelokale 3, forventes igangsat i oktober kvt. og har 
et 8-10 ugers forløb.  

 
Kontoret 
 
Kontoret 
 
Kontoret 
 
 
 
 
HJTN, BH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRRN, AB 

10. Orientering  Invitation til Frivilligrådets årsmøde 19.11.2014 i 
København – program udsendes senere. 
Interesserede bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig 
via kontoret. 
 
Middelfart Kommune inviterer alle frivillige til fejring af 
frivilligheden i Middelfart Kommune den 2.12.2014 kl. 
17.00 i Lillebæltshallen. Program m.v. udsendes 
senere. 

HJTN  
 
 
 
 
HJTN 

11,  Økonomi  Økonomien stadigvæk god.    

12.  Kontoret ’siden sidst’   Kontakt med foreningerne – den sociale vejviser er et 
nyttigt værktøj og benyttes jævnligt. 
Grundfinansiering 2015 – Socialministeriet har endnu 
ikke udmeldt ansøgningsbetingelser.  
Priser nedsat ved medlemmers benyttelse af 
kopimaskiner – se hjemmesiden.  
Ungdomsskolen indsamler oplysninger i f.m. en 
ungdomsstrategi.  
Afskedshilsen fra Dorthe Hallen i Sundhedsafd.- er 
ansat i Vejen Kommune.  

BH  
  
  

13.  Eventuelt  
  

Ferie: 
HJTN i uge 41 og 42 + 20.-24.10. + 11.-19.11.2014 
TD 6.-13.10.2014 
AB 25.10 – 1.11.2014 
MN: 19.-26.10.2014 
 
Afbud til næste bestyrelsesmøde: AB + JHM 
 
 

  



Flytning af møder: 
Oktober mødet flyttet til 29.10. kl. 10-12 
November mødet flyttet til 26.11. kl. 10–12. 
Møderækken for 1. halvår i 2015 fastlægges på 
bestyrelsens næste møde.  
 

  
Næste møde:   
Onsdag den 29.10.2014 kl. 10-12- 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. På hjemmesiden kan I via menuen 
’lokalebooking’ finde bookingkalenderen for mødelokale 3.  
 
  
Vigtigt:   
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.    


