
Bakkehuset   

Assensvej 100 C  
5500 Middelfart  

Tlf.: 2447 3084  

info@frivilligcentermiddelfart.dk  
www.frivilligcentermiddelfart.dk  

  
   Åbningstid:   

 Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket  
  

  

 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 25.6.2015 kl. 10.00 – 12.00   
 

 

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

Jonna Hansen Madsen, Palle Hansen & regnskabsfører Jørgen Jensen under behandling af  

pkt. 1-3 samt pkt. 8.  

 

Referent: Tanja Wraae 

 

Afbud:   Irma Greve, Per Laugesen, Stine Engelhardt Ibsen 

 

Fraværende:  

 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Godkendelse af 
dagsorden  
  

Godkendt   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 28.5.2015 
  

Godkendt   

3.  Dialog møde med FriSe  
 

Vores daglig leder deltager ca. hver 2. måned i et 
kollegialt ledernetværk for Frivilligcentrene i regionen. 
 
I den forbindelse har det været oppe at vende, at nogle 
af Frivilligcentrerne har været en hård tid med megen 
usikkerhed igennem. Derfor ønskede man at indkalde 
FriSe og Frivilligcentrernes bestyrelser til et 
dialogmøde. 
 
Oplægget til invitationen har skabt røre pga. 
formuleringen og flere Frivilligcentre har taget afstand 
til invitationens indhold herunder også Frivilligcenter 
Middelfart. Mødet med FriSe forventes afholdt i løbet 
af september. Bestyrelse bakker op om et dialogmøde 

med FriSe, men vil ikke være medunderskriver på 
invitationen i dets nuværende ordlyd. Dette er 

meddelt Frivilligcentrernes daglige ledere samt deres 
bestyrelser. 
 

HJTN 

4. Indsatsområder 2015 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens 
beslutning, herunder tilbagemelding fra 
arbejdsgrupperne vedrørende: 
 

a. Handicapområdet 
Stine Engelhardt Ibsen fra Familienet Brogaarden har 

 
 
 
 
SEI 
 



informeret om, at deres model for forældrekurser er 
godt i gang. 
 

b. Psykiatriområdet 
Palle Hansen fra Bedre Psykiatri oplyste, at der bliver 
afholdt møde med Lene Ladefoged og Lis Huge i uge 
27, hvor de drøfter arrangementet vedr. Pårørende. 
 

c. Frivillighus 
Der arbejdes fortsat på et Frivillighus i Middelfart. I den 
forbindelse har formandsskabet med bestyrelsens 
fulde opbakning udarbejdet et skrift til Borgmesteren, 
hvor der gøres opmærksom på egnede lokaliteter i 
Middelfart. Bakkehuset er evt. en mulighed, hvis 
Kommunen vælger at lukke børnehaven næste år. 
  

 
 
 
PH 
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5.  Personalepolitik  Opfølgning på APV’en 
 
Der er kommet svar fra Kultur- og Fritidsafdelingen på 
udbedring af forhold omkring træk, støj og ventilation. 
 
Pengene er generelt knappe. 
 
Træk: 
Såfremt der er penge i overskub sidst på året, vil 
Kommunen tilgodese en ny dør til kontoret. 
 
Støj: 
Der indhentes pt. tilbud på ny loftbeklædning til 
mødelokale 3. 
 
Ventilation: 
Der har været håndværker til at se på ventilationen. 
Håndværkeren tager kontakt til Teknisk Forvaltning, da 
det evt. kræver en større motor til at køre 
ventilationssystemet. 
 
Belysning: 
Belysningen ved indgang 100D kan pt. kun tændes 
indefra. Der undersøges derfor, om det er muligt at 
opsætte automatisk belysning ved indgangen til 100D. 
Endvidere er belysningen på kontoret og i mødelokale 
3 uhensigtsmæssig pga. lysstofrørene. Der tages 
kontakt til elektriker for at hører om mulighederne.  
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6.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Projektet: Ensomme borgere   
Orientering fra arbejdsgruppen.   
 
De færdige foldere og plakater forventes omdelt til alle 
vore sociale frivillige foreninger m.fl. i løbet af uge 27 
og 28. 
Vi håber foreningerne tager godt imod materialet, som 
er et oplæg til de forskellige bestyrelser om at tage 
emnet Ensomme borgere op på dagsordenen og 
udarbejde en plan for at imødekomme denne gruppe i 
deres forening. 
 
Materialet bruges endvidere på Læringsmessen i Ejby 
Hallerne den 6. august 2015 samt på Livsstils- og 
ældremesse i Lillebæltshallerne den 8. september 
2015. 
 
 
b. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Fundraising 
- Tavshedspligt 
- Økonomisk rådgivning 
 
I løbet af efteråret 2015 vil vi igen tilbyde kurser i 
Fundraising og Tavshedspligt. Nærmere information 
herom følger efter sommerferien. 
 
Endvidere udbyder Frivilligcentret i samarbejde med 
Kommunen, Betina Hoffmann et kursus i Økonomisk 
rådgivning. Kurset henvender sig til det yngre publikum 
fra f.eks. Produktionsskolen, 10’eren, Ungdomsskolen 
og Ungehuset. I den forbindelse har formandsskabet 
sendt brev ud til pengeinstitutterne i Middelfart og 
opfordret til deltagelse i arrangementet.  
 
Vi afventer pt. svar fra Anne Nordlund om de 
kommunale kursustilbud i efteråret 2015 for såvel de 
folkeoplysende- som de frivillige sociale foreninger.  
 
 
c. 
PR og markedsføring  

- Juni måneds forening – evaluering 
- August og september måneds foreninger 
- Redesign/opgradering af hjemmeside 

- Annoncering  
 
Juni måneds forening blev Ældre Sagen.  
 
Pga. sommerferien vil der ikke være nogen ’Månedens 
Forening’ i juli og august.  
 
 
d. 
Frivilligdagen 2015 
25.9.2015 – tema ’Grokraft for fællesskaber’ 
 
Der er rigtig godt styr på dagen og Team Tvilling har 
meldt sig klar den 25. september 2015. Der er lavet en 
plakat til dagens anledning, som deles rundt i august. 
 

 
HJTN, JHM 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fmd.skabet  
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7.  Orientering a. Fødevarebanken 
Fødevarebanken er en nonprofit socialøkonomisk 
forening der systematisk og i stor skala adresserer 
fødevarespild i industrien og madfattigdom hos socialt 
udsatte samtidig. Fødevarebanken er pt. i gang med 
at undersøge muligheden for at have et lager i 
Kolding. Læs eventuel mere på 
www.foedevarebanken.dk 
 

b. Aktiviteter i Gelsted/Ejby 
 
Middelfart Kommune, Ældrerådet og Frivilligcentret 
afholder i samarbejde en mindre workshop for de 
frivillige sociale foreninger i Gelsted og omegn. 
Workshoppen kommer til at foregå i Gelsted Hallen 
fredag den 21. august 2015 kl. 14.00-17.00, hvor der 
pt. er 12 foreninger tilmeldt. Formålet med dagen er, 
at gøre foreningerne opmærksom på de muligheder 
der er for samarbejde og netværk i lokalområdet. 
 

c. Læringsmesse i Ejby 
Middelfart Kommune afholder Læringsmesse for 
kommunes samlede lærestab torsdag den 6. august 
2015 i Ejby Hallerne. De sociale frivillige foreninger er 
inviteret til at deltage i dagen. Frivilligcenter Middelfart 
deltager ved Hans-Jørgen Tarup-Nielsen og Allan 
Bentzen. 
 

d. Nyt medlem 
Vi byder Scleroseforeningen Lokalafdelingen Vestfyn 
hjertelig velkommen som nyt medlem af 
Frivilligcentret. 
 

HJTN 
 
 
 
 

8.  Økonomi  Status ved regnskabsføreren. 
 
Likviditeten ser forsat fin ud. 
Vi har modtage 1. og 2. rate af grundfinanseringen fra 
Socialministeriet og balancen pr. 31.05.2015 
stemmer. 

 

HJTN, JJ 

9. Kontoret ’siden sidst’   a. Kontakt med foreningerne 
Der er pt. forholdsvis stille pga. forestående 
sommerferien. Årsbookingerne er ved at være på 
plads for det kommende skoleår 2015/2016. 
 

b. Grundfinansiering 2015 
Se venligst pkt. 8. 
 

c. Fremtidige arbejdstider på kontoret 
Telefontiden er uændret. Dvs. kl. 09.00-12.00 mandag 
til torsdag. Fredag lukket. Tanjas 30 timer fordeler sig 
fra mandag til torsdag fra kl. 07.30-15.00.  
 
Husk! 
Sommerferielukket i uge 29, 30, 31 og 32. Dvs. vi 
træffes igen mandag den 10. august 2015. 
 
NB! 
Grundet kursus vil kontoret være lukket torsdag den 
20. august 2015. 

 

TW 
  
  

10.  Eventuelt  Der blev gjort opmærksom på, at de sociale frivillige 
foreninger støder på udfordringer, når de ønsker at 
booke mødelokaler via det kommunale system.  
 
Lokalerne er ofte optaget eller bliver aflyst, da de 

  



folkeoplysende foreninger har 1. prioritet. Et ønske 
om at blive sidestillet med de folkeoplysende 
foreninger er stor. 
 
Frivilligcentret tager problematikken op med Lis Huge 
i Kommunegruppen på mødet den 8. september 
2015. 
 
For at lette arbejdsgangen med årsbookinger er det 
besluttet, at Tanja afholder et møde med Rikke 
Jørgensen fra Fritid- og Kulturforvaltningen i foråret 
2016. 
  
Sundhedschef Lis Huge vil fremover få tilsendt 
referater fra bestyrelsesmøderne til orientering. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
Der blev ytret ønske om et invitere Ulla Sørensen og 
Frivilligkoordinator Iben Løvstad fra Middelfart 
Kommune til et kommende bestyrelsesmøde, hvor de 
kan fortælle om deres arbejde og orientere om 
Middelfart Kommunes politik ifht. at værge frivillige i 
kommunalt regi. Formandsskabet undersøger 
muligheden herfor. 
 

 

 

 

 

Næste møde:   
27.8.2015 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.    


