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
torsdag den 28.5.2015 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Allan Bentzen, Thorkild Damm, Inge Lodberg, Jonna Hansen
Madsen, Stine Engelhardt Ibsen, Irma Greve og Palle Hansen.
Endvidere deltog Tanja Heydt Wraae under hele mødet og regnskabsfører Jørgen Jensen under behandling
af pkt. 1-4 samt pkt. 10.
Vivi Kjær fra Offerrådgivningen Fyn deltog under behandling af pkt. 4
Afbud: Ingen.
Fraværende: Per Laugesen

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra
mødet 23.4.2015

Godkendt

3.

Ansættelse af ny
medarbejder

Tanja Heydt Wraae er ansat pr. 1.6.2015 med 30
timer/ugentligt.

Initiativ

Tanja blev budt velkommen og præsenteret for
bestyrelsen.
4.

Offerrådgivning Fyn
v/Vivi Kjær

Orientering om foreningens arbejde – oplæg til
dialog om, hvordan samarbejdet med Frivilligcentret
kan styrkes.

Offerrådgivningen er en frivillig forening på 17. år
med kontor i Odense. Rådgivningen har døgnåbnet,
og målgruppen er ofre, pårørende og vidner.
Første kontakt med et offer starter med en
telefonisk henvendelse. Der tilbydes en personlig
snak, anonymitet samt ledsagelse ved
politianmeldelse og under en evt. retssag. 70% af
henvendelserne kommer fra politiet. Rådgivning
gives også til grupper. Flere informationer kan
hentes på www.offerraadgivningen.dk.
Der henvises om rådgivningen i den sociale vejviser
på Frivilligcentrets hjemmeside.

HJTN

5.

Den kommunale
frivilliggruppe

Orientering fra mødet den 12.5.2015

Fmd.skabet

Middelfart Kommune betaler foredragsholder til
Frivillig Fredag 25.6.2015.
Folkeoplysningsudvalget finansierer kurser i bl.a.
regnskab og e-pad, og disse bliver også udbudt til
de frivillige sociale foreninger.
Advokat Ib Gorm Pedersen har ydet vederlagsfri
bistand til frivillig social forening. Ønskes bistand,
kan han evt. kontaktes.
6.

Indsatsområder 2015

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens
beslutning den 23.4.2015 pkt.5, herunder
tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende:
a. Handicapområdet – Møde er aftalt med fmd. for
DHF for at drøfte mulighederne omkring Socialstyrelsens forældrekurser og familiekurser
b. Psykiatriområdet – Bedre Psykiatri har været i
kontakt med sundhedschefen. Der søges evt.
oprettet en pårørendeforening.

SEI

PH

Endelig afrapportering fra begge grupper afleveres
skriftlig.
Forelæggelse af henvendelse fra Middelfart
Handicap Boccia Klub om samarbejde/netværk med
DHF, Bedre Psykiatri og Perronen. Udsendes til
begge arbejdsgrupper, der i løbet af processen
tager kontakt med formanden for klubben.
Endvidere dialog om et frivillighus.
Formandsskabet arbejder videre med
udgangspunkt i det tidligere forslag til ’projekt
medborgerhus’, der blev fremsendt til Middelfart
Kommune ultimo marts 2014.

Fmd.skabet

Nyt forslag til et frivillighus fremsendes til Byrådets
budgetforhandlinger for 2017, d.v.s. der arbejdes
med en deadline ultimo februar 2016.
Peter Thomsen fra Frivillignet indgår i
arbejdsgruppen.
7.

Personalepolitik

Opfølgning på APV’en
Afventer svar fra Kultur- og Fritidsafdelingen på
udbedring af forhold omkring træk, støj og
ventilation.

HJTN, TD

8.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Projektet: Ensomme borgere
Orientering fra arbejdsgruppens møde den
6.5.2015.
Skrivelse, folder og plakat er udarbejdet, og
materialet vil medio juni være klar til trykning og
udsendelse til de folkeoplysende foreninger, de
frivillige sociale foreninger og boligforeningerne.

b.
Kurser, temamøder og uddannelser
Formandsskabet arbejder videre med
kursustilbuddene. Fundraising og tavshedspligt
kunne igen være aktuelt. Øvrige forslag:
bestyrelsesarbejdet, ledelse af frivillige herunder
udarbejdelse af regler og værdisæt i f.t. de frivillige
og de ansatte og med udførelse i praksis.

HJTN, JHM, BH

HJTN, JHM, AB

HJTN, AB
- Økonomisk rådgivning.
Der er aftalt møde med Middelfart Kommune den
4.6.2015 i Frivilligcentret.

c.
PR og markedsføring
- Maj måneds forening – evaluering
- Juni og august måneds foreninger
- Annoncering – Aftalen med Ugeavisen Vestfyn om
fælles annonceramme trådt i kraft i uge 21.

d.
Frivilligdagen 2015
25.9.2015 – tema ’Grokraft for fællesskaber’
Arbejdsgruppens oplæg drøftet. Arrangementet
afvikles som et samskabelsesprojekt med
Middelfart Kommune i tidsrummet fra kl 16 til kl.
21 og byder bl.a. på taler, fællessang, dialog,
spisning og inspirerende foredrag. De sociale
medier benyttes til markedsføring af
arrangementet, ligesom der udarbejdes plakat og
flyers.

HJTN, BH

Fmd.skabet,
SEI, JHM

9.

Spørgeskemaundersøgelsen

Konklusion på undersøgelsen blev fremlagt.
Indgår i det videre arbejde omkring Frivilligcentrets
udvikling og drift.

HJTN

10.

Orientering

Praktikplads for socialrådgiver:
Udsat.

Fmd.skabet

Årsberetning 2014 fra FriSe er indgået.
11.

Økonomi

Likviditeten fortsat god. Budgetopfølgning
forelægges på bestyrelsesmødet den 25.6.2015.

HJTN, JJ

12.

Kontoret ’siden sidst’

Kontakt med foreningerne.
Årsbookinger 2015/16 – færre bookinger end
tidligere år.
Grundfinansiering 2014 og 2015

BH

13.

Eventuelt

Sommerferie i Frivilligcentret i uge 29 – 32.

Næste møde:
25.6.2015 kl. 10.00 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.

