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 BESTYRELSESMØDET I FRIVILLIGCENTRET
torsdag den 22.1.2015 - kl. 11.00 – 13.00

Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Palle Hansen, Allan Bentzen, Inge Lodberg,
Jonna Hansen Madsen, Per Laugesen.
Endvidere deltog regnskabsfører Jørgen Jensen.
Afbud: Irma Greve og Margit Nielsen

1.

Dagsorden

Referat

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Initiativ

Palle Hansen er tilbage i bestyrelsen, men fortsat
sygemeldt fra hvervet som formand. Allan Bentzen er
indtrådt i bestyrelsen i stedet for Gitte R.R. Nielsen,
der udtrådte af bestyrelsen med udgangen af 2014.
2.

Godkendelse af referat
fra mødet 27.11.2014

Godkendt

Punkter til drøftelse
3.

Generalforsamling 2014

Fastsat til den 18.3.2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på
KulturØen

Fmd.skabet

Rammer for generalforsamlingen blev gennemgået
4.

Visioner, værdier og
indsatsområder

Drøftelse af forslag til visioner og værdier samt
indsatsområder i 2015-2017 for Frivilligcenter
Middelfart
Fra arbejdsgruppen blev udleveret
- forslag til visioner, formål og mål
- forslag til værdier
- eksempler på indsatsområder for 2015, 2016 og 2017
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter indsender
senest den 15.2.2015 forslag til ændringer og

HJTN, TD, AB

indsatsområder. Disse samles og medudsendes
dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde,
hvor punktet genoptages.
5.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Den kommunale frivilliggruppe
Orientering fra mødet 8.12.2014:
- regionens forslag til en frivillighedsstrategi sendt i
høring
- forslag om at få det frivillige arbejde opprioriteret på
Middelfart Kommunes hjemmeside
- Red Barnets henvendelse om at involvere frivillige fra
de sociale foreninger under større arrangementer og
events i Middelfart Kommune forelagt. Afventer
tilbagemelding fra kommunen på, hvordan det rent
praktisk fungerer under planlægningen.
- Mødefrekvensen i 2015 er hver 2. måned
b.
Projektet: Ensomme borgere
- Orientering fra mødet i arbejdsgruppen den
9.12.2014. Materiale, der udsendes til/fremlægges
hos til interessenterne udarbejdes nu.
- Dagtilbud til ældre-gruppen i Gelsted-området
registreres nu m.h.p. at opdatere aktiviteterne på
aktivtaeldreliv.dk
c.
Kurser, uddannelser
- tavshedspligt den 19.1.2015 kl. 16.30 – 19.00 i
salen i Østergades Forsamlingshus. Godt 30 personer deltog i et udbytterigt kursus
- fundraising for begyndere den 24.2.2015 kl. 16.30 19.00 i mødelokale 3, max. 12 personer. Invitation er
udsendt i uge 3.
Økonomisk rådgivning
Afventer færdiggørelse af den igangsatte behovsvurdering. Herefter indkalder Frivilligcentret til møde
om fremtidig koncept

HJTN, BH

HJTN, JHM, BH

HJTN

HJTN, JHM, BH

AB

HJTN, BH
d.
PR og markedsføring
- Januar måneds frivillige forening har fået fin mediedækning. Orientering om månedens forening i
februar og marts.
e.
Rekruttering af unge frivillige. Den fg. formand
kontakter frivillighedsvejlederen på Middelfart
Gymnasium.
6.

Orientering

a.
Fælles annonceramme for Frivilligcentrets
medlemmer:
Aftalen med Melfarposten er genforhandlet for 2015,
og annoncerammen er flyttet frem til side 8 for at
skabe større synlighed omkring de sociale foreninger.
b.
Møde med Social- og Sundhedsudvalget den
18.2.2015 i mødelokale 3. Forslag til emner drøftet.
c.
Involvering af frivillige i større arrangementer i

HJTN

HJTN

Fmd.skab, BH

HJTN

kommunen samt etablering af netværk.
Opfølgning på pkt. 4 på bestyrelsesmødet den
27.11.2014: Se referatets pkt. 5a samt 6e.
d.
Orientering fra Frivilligrådets årsmøde i København
den 19.11.2014, hvor Allan Bentzen deltog.
Sammendrag/konklusioner fra mødets medudsendes
referatet som bilag.
e.
Spørgeskema er udsendt til Frivilligcentrets
medlemmer den 14.1.2015 med frist for besvarelse
8.2.2015.
Formålet med spørgeskemaet er at optimere
medlemsservicen og udvikle frivillligheden.
Spørgsmål omkring netværksdannelse indgår i det
ene af de 6 spørgsmål.
f.
Fyraftenskurser i Frise den 8.12.2014 og 6.1.2015.
Kort orientering – Hans-Jørgen Tarup Nielsen og
Thorkild Damm deltog.
g.
Invitation til at deltage i Naturens Dag den17.3. HansJørgen deltager. Kontoret tilmelder.

AB

Fmd.skab, BH

Fmd.skab

HJTN

h.
Bestyrelsens møde i februar 2015 er flyttet til
2.3.2015.
7.

Økonomi

Foreløbigt regnskab udleveret.
Årsresultatet udgør ca. 218.000 kr. og egenkapitalen
ultimo 2014 ca. 208.000 kr.

HJTN, JJ

8.

Kontoret ’siden sidst’

- Kontakt med foreningerne
- 4 henvendelser om medlemskab, 1 medlem er
udmeldt grundet foreningsophør.
- Grundfinansiering 2015 – ansøgning er indsendt
medio december 2015. Registrering af
frivilligcentrets aktiviteter i 2014 indsendes i januar .

BH

9.

Eventuelt

Muligheder for netværksdannelse drøftet – herunder
samarbejde mellem patientforeningerne.

Næste møde:
2.3.2015 kl 13-15 i mødelokale 3, Assensvej 100 D.
Middelfart, den 28.1.2015
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.

