
Bakkehuset   

Assensvej 100 C  
5500 Middelfart  

Tlf.: 24 47 30 84  

info@frivilligcentermiddelfart.dk  
www.frivilligcentermiddelfart.dk  

  
   Åbningstid:   

 Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket  
  

  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 27.08.2015 kl. 10.00 – 12.00   
 

 

Deltagere:   Hans-Jørgen Tarup-Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Jonna Hansen Madsen (JHM), Palle  

Hansen (PH), Irma Greve (IG), Per Laugesen (PL) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud:   Thorkild Damm (TD), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Jørgen Jensen (JJ), Inge Lodberg (IL)

  

 

Fraværende:  

 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Godkendelse af 
dagsorden  
  

Godkendt.   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 25.6.2015 
  

Godkendt.   

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

a. Handicapområdet 
Stine Engelhardt Ibsen fra Familienet Brogaarden har 
pr. mail informeret om, at der er søgt tilskudsportalen 
ifht. Socialstyrelsen projektet ”Udvikling og afprøvning 
af forældrekurser i samarbejde mellem kommune og 
brugerorganisationer. 
 
Der er etableret et samarbejde med Middelfart 
Kommune, DH´s forældrekreds og FAMILIENET. 
 
 

b. Psykiatriområdet 
Der har været afholdt møde med Sundhedschef Lis 
Huge fra Middelfart Kommune om, at etablere et 
arrangement for pårørende til psykisk- og 
funktionsnedsatte borgere. Opgaven er fordelt således, 
at Kommunen vil forsøge at etablere et 
uddannelsesforløb for de pårørende og de frivillige vil 
prøve at etablere et caféarrangement med afholdelse 1 
gang pr. måned. I den forbindelse er der behov for ca. 
10-20 frivillige kræfter. Der er møde igen 7. september 
2015. 

 
 
 
 
SEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Frivillighus 
Allan Bentzen og Hans-Jørgen Tarup Nielsen har 
været til møde med Stabschef Martin Albertsen fra 
Middelfart Kommune den 3. august 2015. Kommunen 
er positivt stemt over for et eventuelt nyt Frivillighus og 
undersøger mulighederne for eventuelle lokaliteter.  
 

d. Økonomisk rådgivning 
Frivilligcenteret har i samarbejde med Børn- og 
Ungeafdelingen, Bettina Hoffmann indledt et 
samarbejde i forbindelse med afholdelse af et kursus 
for målgruppen: Ungdomsskolen, Ungehuset, 10’eren 
og Produktionsskolen. 
 
Formålet er at lave et forebyggende kursusforløb på en 
varighed af ca. 2-3 timers undervisning for de unge 
mennesker i Middelfart Kommune. Dette gøres i 
samarbejde med Nordfyns Bank, Danske Bank, 
Sparekassen Fyn og Spar Nord, der alle har meldt 
positivt tilbage og er klar med et undervisningsforløb. 
Kurserne afholdes i løbet af efteråret.   
 
Afslutningsvis evalueres forløbet for både bankerne, 
skolerne og Frivilligcentret for at se, om det er et 
projekt, vi skal bygge videre på fremadrettet. 
 

 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB 

4.  Personalepolitik  Opfølgning på APV’en 
 
Sommerferien er blevet brugt på, at igangsætte de 
udbedringer af forholdene omkring træk, støj og 
ventilation i mødelokale 3 og på kontoret. 
 
Vi er nået i mål med stor tak til Thorkild Damm for 
kyndig projektstyring og ihærdig arbejdsindsats. 
 
Følgende er udbedret: 

 Ny loftbeklædning og nye lamper med 
lysdæmper i mødelokale 3. 

 Forbedret ventilationssystem. 

 Isolering af dør mellem mødelokale og kontor. 

 Isolering af dør mellem kontor og forgangen. 
 
Nye lamper over arbejdsstationerne på kontoret 
forventes installeret i løbet af september måned. 
Ligeledes vil der i løbet af september blive lavet 
automatisk tænd/sluk funktion af lyset ved udgang 
100D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HJTN, TD 



5.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. Projektet: Ensomme borgere   
Projektet er godt i gang og de færdige foldere og 
plakater er omdelt til alle vore medlemmer, 
boligforeninger m.fl. 
 
Boligforeningen Civica afdeling 104 – Solgården har 
meldt positivt tilbage og ønsker at gå aktivt ind i 
projektet. Frivilligkoordinator Iben Løvstad er i dialog 
med boligforeningen. 
 

b. Kurser, temamøder og uddannelser 
Fundraising 

 Bliver afholdt i samarbejde med Bedre 
Psykiatri og Frivillignet. Dato, tid og sted 
meldes ud hurtigst muligt. 

 
Tavshedspligt 

 Afholdes den 16. november 2015, så sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere 
information følger inden længe. 

 
Økonomisk rådgivning 

 Se venligst under punkt. 3 d. 
 

Kurser via folkeoplysningsudvalget 

 Kursusprogram er sendt ud til alle medlemmer. 
 
 

c. PR og markedsføring  
Månedens forening 

 Måneds forening i august valgte vi at udsætte 
til september måned, hvor Frivilligcenter 
Middelfart vil være omdrejningspunktet og hvor 
vi ønsker at brande/markedsfører 
Frivilligcentret ifbm. Frivillig Fredag den 25. 
september 2015. 

 
Redesign/opgradering af hjemmeside 

 Processen er i fuld gang og vi forventer at 
være 100% kørende i løbet af september 
måned. 

 
Annoncering 

 Det går rigtig godt med den fælles 
annonceramme i hhv. Ugeavisen Vestfyn og 
Melfar Posten. Vore foreninger er meget 
aktive, hvilket er yderest tilfredsstillende. 

 Facebook vil som noget nyt bliver brugt meget 
mere til annoncering af diverse aktiviteter, 
arrangementer mm. Vi opfordrer derfor vore 
medlemsforeninger om, at maile til os, hvis I 
har noget, som I gerne vil have vores hjælp til 
at dele på de sociale medier. 

 
d. Frivilligdagen 2015 

25.09.2015 – tema ”Grokraft for 
fællesskaber” 

Plakaterne sættes op i Ejby, Nr. Aaby, Båring, 
Brenderup, Strib og Middelfart samt sendes ud til alle 
medlemsforeninger til videre distribution samt uddeles 
ifbm. Naturens Dag den 13. september 2015. 
Endvidere vil der løbende blive annonceret i 

ugeaviserne samt på vores Facebook- og hjemmeside. 
 
 
 

 
HJTN, JHM 
  

 
 
 
 
 
 
 
Fdm.skabet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fmd.skabet, 
SEI, JHM 
 



Hele arrangementet kommer til at foregå på Kulturøen 
i Middelfart og der er følgende program: 
 
Kl. 16.00:              Kort velkomst 
Kl. 16.00 – 16.30: Samtalesalon med temaet   
                             ”Handlekraft” 
Kl. 16.30 – 16.45: Borgmesteren holder tale 
Kl. 16.45 – 17.00: Indlæg v/ Formand Bent Ole fra  
                             Depotgården i Fredericia. 
Kl. 17.00 – 17.30: Caféer 
Kl. 17.30 – 18.00: Fællessang med Carambakoret 
Kl. 18.00 – 18.15: Indlæg v/Sognepræst Vita  
                             Andresen, Formand for Selvhjælp i  
                             Fredericia og Middelfart. 
Kl. 18.15 – 18.20: Indlæg v/Hans-Jørgen Tarup 
                             Nielsen, Formanden for  
                             Frivilligcenter Middelfart. 
Kl. 18.20 – 18.30: Caféer 
Kl. 18.30 – 19.30: Let anretning og pause 
Kl. 19.30 – 20.30: Foredrag med Team Tvilling. 
 

6.  Orientering fra 
formanden bl.a. 

a. Aktiviteter i Gelsted/Ejby 
 
I samarbejde med Ældrerådet, Sundhedsafdelingen 
og Frivilligcentret har der været afholdt Ældre Messe i 
Gelsted Hallen fredag den 21.august 2015, hvor der 
var ca. 85 deltagere. Et meget positivt arrangement 
med gode snakke, aktiviteter, folkedans, krolf, 
fællessang osv. 
  
Der er igen møde mellem Ældrerådet, 
Sundhedsafdelingen og Frivilligcentret den 15. 
september 2015, hvor gruppen vil prøver at se, hvad 
mulighederne er for at lave et lignende arrangement i 
Ejby. 
 

b. Børns Voksen Venner 
Frivilligcentret har undersøgt mulighederne for at få 
Børns Voksen Venner op at stå i Middelfart. 
Hovedforeningen har desværre meldt retur, at de pt. 
ikke har kapacitet til at oprette en lokalforening i 
Middelfart og henviser til lokalforeningerne i Fredericia 
og Assens. 
 

c. Invitation til møde med FriSe 
Der bliver afholdt dialogmøde med FriSe, tirsdag den 
29. september 2015 i Fredericia, hvor Allan Bentzen, 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen og Tanja Wraae deltager. 
 

HJTN 
 
 
 
 

7.  Økonomi  Status ved regnskabsføreren. 
 
Likviditeten ser fortsat fin ud. 

 

HJTN, JJ 

8. Kontoret ’siden sidst’   a. Kontakt med foreningerne 
Der har været en del bookinger af mødelokaler. 
 
Der er sendt diverse mails ud til foreningerne med 
opfordring til at indlevere nyt og opdateret 
brochuremateriale til vore standere i Bakkehuset samt 
information om søgning af fonde, kurser i efteråret for 
frivillige i Middelfart Kommune samt diverse 
information fra FriSe og forskellige indkomne 
arrangementer.  
 

TW 
  
  



I samarbejde med Biblioteket på Kulturøen, laver vi en 
udstilling som formidler det frivillige sociale arbejde. 
Udstillingen løber i hele september måned og hænger 
derfor godt sammen med afviklingen af Frivillig 
Fredag.  
 
Vi har afholdt møde med Center for senhjerneskadede 
i Kingstrup vedr. evt. hjælp til opstart af frivillig 
forening. 
 

b. Grundfinansiering 2015 
Pt. intet nyt. 
 

c. Hjemmeside & sociale medier 
Vi tilbyder fremadrettet vore medlemsforeninger at 
hjælpe med annoncering af arrangementer og 
søgning af frivillige på vores facebookside. 
Foreningerne skal blot selv være opsøgende med 
oplysninger, tekst og materiale til os. Gerne pr. mail. 
 
Tanja deltager i et Facebook kursus hos Jysk-Fynske 
medier tirsdag den 22. september 2015, hvorfor 
kontoret vil være lukket den dag. 
 
Hjælpeopslag til Facebook udarbejdet af Stine 
Engelhardt Ibsen er sendt ud til alle medlemmer. 
 
Vores nye hjemmeside er godt på vej. Vi mangler kun 
få tilrettelser før den går i ”luften”. 

 
9.  Eventuelt  I forbindelse med mødet med Stabschef Martin 

Albertsen den 3. august 2015, nævnte Hans-Jørgen 
problematikken omkring de udfordringer vore frivillige 
sociale foreninger støder på, når de ønsker at booke 
mødelokalerne via det kommunale system samt vores 
meget store ønske om at blive sidestillet med de 
folkeoplysende foreninger. Også her blev der lyttet og 
givet en positiv tilbagemelding. 
 
Frivilligcentret er invitateret til budgetmøde hos 
Middelfart Kommune tirsdag den 1. september 2015. 
Allan Bentzen og Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
deltager. 
 
Endvidere er Hans-Jørgen indkaldt til møde for 
formændene for Frivilligcentrerne i Region 
Syddanmark i oktober måned. Mødet afholdes for at 
fremme og styrke samarbejdet mellem 
frivilligcentrerne. 
 
Hans-Jørgen foreslog at bestyrelsesmedlemmerne, 
der hver især repræsenterer en frivillig social forening, 
fremadrettet fortæller lidt om foreningen, planlagte 
aktiviteter og eventuelle udfordringer på 
bestyrelsesmøder fremover. Forslaget blev taget godt 
imod. 
 
Online- og Udviklingsdirektør Richard Wraae fra Jysk-
Fynske Medier kommer til næste bestyrelsesmøde og 
holder et indlæg om branding/markedsføring og 
sociale medier. 
 
 
 
 

  

 

 



 

 

Næste møde:   
24.9.2015 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.    


