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 29.10.2014 - kl. 10.00 – 12.00
Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Irma Greve, Inge Lodberg, Gitte R.R. Nielsen,
Jonna Hansen Madsen.
Afbud: Palle Hansen, Allan Bentzen og Per Laugesen
Fraværende: Margit Nielsen

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 24.9.2014

Godkendt

Initiativ

Punkter til beslutning
3.

Fastlæggelse af:
- mødeplan for 1. halvår i
2015
- generalforsamlingen i
2015

4.

Fælles annonceramme
for Frivilligcentrets
medlemmer

Bestyrelsesmøder, torsdage kl. 13-15
22.1.2015
26.2.2015
26.3.2015
23.4.2015
28.5.2015
25.6.2015
Generalforsamling onsdag, den 18.3.2015 kl. 19.
Genoptagelse af punkt 5 på bestyrelsesmødet den
26.6.2014.
Aftalen med Melfarposten udløber ved årets udgang
og genforhandles.

HJTN, BH

Konsulent i Projekt Frivillig Syddanmark inviteres til
bestyrelsesmødet i november m.h.p. at drøfte
muligheder og fastlægge strategi.

HJTN, BH

Punkter til drøftelse
5.

Rekruttering og
fastholdelse af unge
frivillige

6.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Frivillig Fredag 2014 den 26.9.2014 kl. 17 på
KulturØen.
Evaluering:
Oplevelsen er, at der var tilfredshed med
arrangementet, hvilket også er tilkendegivet af flere
medlemmer. Bl.a. gennem forumteater-forestillingen
kom der flere problemstillinger frem, som der kan
reflekteres over og arbejdes videre med.

HJTN, AB, JHM

b.
Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale HJTN, BH
arbejde
 Orientering fra mødet den 29.9.2014, herunder
om den kommunale fejring af de frivillige i
Lillebælts hallerne den 2.12.2014 kl 17.00
 Evaluering af §18-mødet den 7.10.2014 i Ejby.
Mødereferat er udsendt af arrangøren til
deltagerne, og bestyrelsen bakker op om
mødets fortsatte årlige afholdelse
c.
Projekt Ensomme borgere - m.v.
 Orientering fra arbejdsgruppens møde den
25.9.2014 og herunder, at
Folkeoplysningsudvalget nu har bevilget
20.000 kr. til udgivelse af en guideline fra
aktivitetspuljen i 2014.
 Sundhedschefen har indkaldt til møde om
dagtilbud til ensomme ældre 26.11.2014.
 Informationsmøde i f.m. et julearrangement for
borgere, der ikke har andre at holde jul med.

HJTN, JHM, BH

d.
Kurser, uddannelser
GRRN, JHM,
 formidling via sociale medier den 18.11.2014
HJTN, BH
kl. 16.30 – 19.00 i mødelokale 3, max 12 pers.
Kurset er udbudt, og der er pt. tilmeldt 6 pers.
 tavshedspligt aftalt til 19.1.2015 kl. 16.30 –
19.00 i salen i Østergades Forsamlingshus,
60-100 personer
 fundraising for begyndere aftalt til 24.2.2015 kl.
16.30 – 19.00 i mødelokale 3, max. 12
personer
Økonomisk rådgivning
Rådgivningen er udbudt, bl.a. via annoncering og
Facebook, med start i uge 43. Er endvidere rundsendt
i den kommunale organisation. P.t. har ingen tilmeldt
sig. Annonceres igen i uge 45.
Konceptet revurderes, såfremt der fortsat ingen
tilmeldinger er.
e.
PR og markedsføring
Månedens frivillige forening – evaluering:
Foreningen og pressen taget godt imod det nye tiltag.
7.

Orientering

Indlæg om Frivilligcentrets samarbejde med Middelfart
Kommune på møde i Mentornetværket på KulturØen
den 17.11.2014 kl. 13-14.
Thorkild Damm repræsenterer Frivilligcentret.

GRRN, AB

HJTN, BH

TD

Frivilligcentret fejrer 5 års fødselsdag den 25.11.2014
kl 15 – 16.30. Invitationer sendes ud.

Fmd.skab

FriSe udbyder 2 fyraftenskurser for
medlemsbestyrelserne:
8.12.2014 - Bestyrelsen som arbejdsgiver
6.1.2015 – Bestyrelsens strategiske og politiske
ansvar.
Bestyrelsen deltager om muligt med 2 personer.
Tilmelding via kontoret.
8.

Økonomi

Økonomien er god. Der er indgået aftale med
TalKon2ret om bogføring og udarbejdelse af
årsregnskab.

HJTN

9.

Kontoret ’siden sidst’

Kontakt med foreningerne
Grundfinansiering 2015 - afventer fortsat udmelding
fra ministeriet.

BH

10.

Eventuelt

Gitte R.R. Nielsen meddelt, at hun træder ud af
bestyrelsen med udgangen af året.
Indlæg om ’involvering og fastholdelse af frivillige’ på
generalforsamlingen.

Næste møde:
Torsdag, den 27.11. 2014 kl. 10-12 i mødelokale 3, Assensvej 100 D.

Middelfart, den 30.10.2014
Bente Holm - ref.

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 kontaktoplysningerne.

