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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 26.3.2015 kl. 13.00  
  

  
Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Inge Lodberg, Allan Bentzen, Jonna Hansen 

Madsen, Stine Engelhardt Ipsen, Irma Greve, Palle Hansen og Per Laugesen 

 
Afbud:  

 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Godkendelse af 
dagsorden  
  

 Godkendt   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 2.3.2015 
  

 Godkendt   

3. Konstituering i h.t. 
vedtægterne efter 
generalforsamlingen den 
18.3.2015 
  

Formanden bød Stine Engelhardt Ipsen velkommen til 
bestyrelsesarbejdet. 
Allan Bentzen blev valgt til næstformand. 
Der valgtes ikke kasserer og sekretær. 
 

 

4.  Vedtagelse af 
forretningsorden  
 

Forretningsordenen fra 9.1.2014 blev godkendt med 
enkelte ændringer. Underskrives af bestyrelsen på 
førstkommende møde og lægges herefter på 
hjemmesiden. 
 

 

5. Visioner, værdier og 
indsatsområder  

Formanden gennemgik kort Frivilligcenter Middelfarts  
- visioner, formål og mål 
- værdigrundlag  
samt  
- eksemplerne på indsatsområder og 
- de beskrevne indsatsområder i samarbejdsaftalen  
  med Middelfart Kommune.  
 
Bestyrelsen udvælger på næste møde nogle 
indsatsområder til nærmere drøftelse.  
 
Visioner, formål og mål, værdigrundlag samt 
samarbejdsaftalens indsatsområder kan hentes på 
hjemmesiden under hovedmenuen ’Om os’. 
 
 

Fmd. 



6. Frivilligdagen 2015 Frivillig Fredag er 25.9.2015, og temaet er ’Grokraft for 
fællesskaber’. 
 
Drøftelse og nedsættelse af arbejdsgruppe som 
opfølgning på pkt. 7 på bestyrelsesmødet 2.3.2015. 
 
Tidspunkt, sted, aktiviteter og et samarbejde med 
Middelfart Kommune, der understøtter temaet, blev 
drøftet. Forslag om også at inddrage ungdommen, 
sportsforeninger, handelsstandsforeningen i 
arrangementet 
 
Aktiviteter: Veksling ml enkelte store og nogle mindre 
foredrag. Må ikke være forgyldt. 
 
Økonomi: Udover direkte involverede kan der evt. også 
findes sponsorer i erhvervslivet. 
 
Sted: Af muligheder blev bl.a. nævnt Lillebælthallerne, 
Østergades Forsamlingshus (med evt. tematisering 
rundt i huset) og Brogården. 
 

Fmd.skab, SEI, 
JHM 

7.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Den kommunale frivilliggruppe  
Orientering fra mødet den 3.3.2015 vedr. opfølgning 
på handlingsplanen, samling af informationer om og 
større synlighed af ’frivilligheden’ på www.middelfart.dk 
samt Frivilligdagen 2015 (se pkt. 6).  
 
b. 
Projektet: Ensomme borgere   
Ældre Sagen deltager i Folkebevægelsen mod 
ensomhed. Medieomtale i uge 16, 17 og 18 samt DR i 
uge 17. Materiale herfra udlånes til arbejdsgruppen.  
 
c. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vurderer 
kursusbehov m.h.p. på drøftelse på førstkommende 
møde.  
 
d. 
PR og markedsføring  
- Marts måneds forening – evaluering 
- Månedens forening i april, maj og juni 2015 
- Annoncering – fællesramme evt. også i Ugeavisen 
  Vestfyn 

 

 
Fmd., BH 
  

 
 
 
 
 
Fmd., JHM, BH  
  
  
 
 
 
Fmd., JHM, BH  
 
 
 
 
 
Fmd., BH 

8.  Orientering Årsmøde og generalforsamling i FriSe den 13.-
14.3.2015. Formanden og Thorkild Damm deltog i 
årsmødet og gav orientering, bl.a. om oplæg om 
frivilligcentrene som fremtidens knudepunkter og fra 
gammel til ny velfærdsforståelse. Henvisning til 
www.personalisme.dk.  
 
Møde om Naturens Dag i sept. 2015 – Frivilligcenter 
Middelfart deltager ikke, da konceptet ligger uden for 
centrets rammer.  
 
Opfølgning på APV – kontoret. Følges op. 
Middelfart Kommune vurderer efter bl.a. at have taget 
aftryksprøve og fugtmålinger, at der ikke er 
skimmelproblemer i lokalerne. Kloaklugten er forsøgt 
fjernet via kloakspuling.  
 

Fmd.,TD, AB 
 
 
 
 
 
 
Fmd. 
 
 
 
Fmd., TD 
 
 
 
 
 



 
Evt. praktikplads i 4 uger for socialrådgiver. 
Frivilligcentret kontakter Jobcentret om muligheden.  
Der skal være et formål med bl.a. det sigte, at 
Frivilligcentret får noget igen. Kunne være en måde 
for de to verdener at nærme sig hinanden på.  
 
Invitation fra Offerrådgivning Fyn til informationsmøde 
i maj 2015.  
Offerrådgivningen inviteres til at besøge Frivilligcenter 
Middelfart og informere bestyrelsen.   
 
Invitation fra Det Konservative Folkeparti i Middelfart 
og SF i Middelfart til møde 9.4.2015 kl 15-17.40 om 
socialøkonomiske virksomheder. Tilmelding senest 
7.4.2015 (kan ske gennem kontoret).  
 
Bestyrelsens mødeplan for 1. halvår 2015  
Følges op på førstkommende møde.  
 

 
Fmd. 
 
 
 
 
 
Fmd. 
 
 
 
 
Fmd. 
 
 
 
 
Fmd. 
 
 

9.  Økonomi  Kort økonomisk redegørelse  
Likviditeten stadig OK.  
 

Fmd., JJ 

10. Kontoret ’siden sidst’   Kontakt med foreningerne  
Grundfinansiering 2015 – udmelding sker medio april. 
Stillingsopslag/ansøgninger - adm. Medarbejder.  
Kontoret er lukket i de 3 dage før påske 

 

BH  
  
  

11.  Eventuelt  
  

Lovforslag om arbejdsløshedsforsikring 
Brev fra frivilligt forum til formændene for 
medlemsorganisationerne om bl.a. relationel velfærd.  

Fmd. 
Fmd.  

  
Næste møde:   
 23.4.2015 kl. 13.00 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 kontaktoplysningerne.    


