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   Åbningstid:   

Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket  
  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 24.09.2015 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Inge 

Lodberg (IL), Jonna Hansen Madsen (JHM), Palle Hansen (PH), Irma Greve (IG), 

og Jørgen Jensen (JJ)  

 

Gæst:  Richard Wraae (RW)  

Referent: Tanja Wraae (TW)   

Afbud:   Thorkild Damm (TD), Per Laugesen (PL) 

 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Richard Wraae, Online- & 
Udviklingsdirektør hos 
Jysk-Fynske Medier 
 

Indlæg om branding/markedsføring og sociale medier 
 
Overskrifterne for indlægget var: 

 Definer målgruppe 

 Fastsæt målgruppens adfærd 

 Hvad er budskabet? 

 Hvad er det vi vil? 

 Hvordan vil vi gribe det an? 

 Læg et annoncebudget 
 
Annonceringen på de sociale medier er ikke et 
spørgsmål om enten/eller, men er et både/og. Vi skal 
sætte os et mål for, hvor meget der skal annonceres 
for hos de forskellige medier. 
 
Vigtigt, at vi måler de markedsføringsinitiativer vi 
”søsætter”, og derefter korrigerer og tilretter 
indsatsen. 
 
En god start for markedsføring af Frivilligcentret på 
Facebook vil være at booste vores opslag. Dvs. betale 
os fra, at ramme de helt rigtige nyhedsfeed/brugere. 
 
Pt. er det højaktuel at markedsføre sig via Instagram. 
Målgruppen er typisk yngre mennesker. Forskellen på 
Facebook og Instagram er, at Facebook er baseret på 
sociale relationer, hvor Instagram er baseret på 
grupper med samme interesseområde/hobbies. RW 
anbefaler, at Frivilligcentret overvejer mulighederne 
på Instagram. 

RW 



2. Godkendelse af 
dagsorden  
  

Godkendt.   

3.  Godkendelse af referat  
fra mødet 27.8.2015 
  

Godkendt. 
 

  

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

a. Handicapområdet 
Intet nyt siden sidst. Der afventes fortsat svar på den 
ansøgning, der blev sendt til Socialstyrelsen vedr. 
projektet ”Udvikling og afprøvning af forældrekurser i 
samarbejde mellem kommune og bruger-
organisationer”. 
 

b. Psykiatriområdet 
 

Der arbejdes fortsat på at oprette en ”Pårørende 
guide”. Næste møde i gruppen er 6. oktober 2015. 
 

c. Økonomisk rådgivning 
Kontakten med de 4 banker er videregivet til Bettina 
Hoffmann, Børn og Ungeafdelingen, der overtager 
projektet herfra og har kontakten til de 4 skoler. 
 
Som tidligere nævn, bliver der en evaluering af 
projektet, når forløbet er færdig på skolerne. 
Frivilligcenteret vil være primusmotor for denne 
evaluering. 
 

 
 
 
 
SEI 
 
 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
HJTN, AB 

5. Tema ”Frivillighus” Overvej følgende: 
Gennemtænk nedenstående og kom med bud på evt. 
”Frivillighus”: 

1. Beliggenhed 
- Midtpunkt ved Banegården 
- Aulby Skole 
- Bjergbanken 
- Det Gamle Pakhus 
- Nygade 2 (i dag Borgerservice) 

2. Aktiviteter 
- Plads til foreninger (kontor & 

mødefaciliteter) 
- Frivilligcentret 
- Caféer 
- Arbejdende værksteder 

3. Størrelse 
Der arbejdes fortsat på, at vi gerne vil have et 
stort Frivillighus/Foreningshus. Derfor skal 
bygningen være af en vis størrelse.  

4. Andre spørgsmål 
 
Frivilligcentret samt foreninger og brugere af 
Bakkehuset har modtaget information/orientering fra 
Martin Albertsen, stabschef hos Middelfart Kommune. 
Intet er pt. politisk vedtaget omkring Bakkehusets 
fremtid. Viser det sig dog, at beslutningen bliver at rive 
Bakkehuset ned, lover han, at der bliver fundet en 
fornuftig løsning for alle Bakkehusets brugere. 
 

HJTN, AB 

6.  Personalepolitik  Opfølgning på APV’en 
 
Der er på forsøgsbasis sat lys op over 2 af 
skrivebordene på kontoret. Der mangler dog fortsat lys 
ved skrivebord nr. 3. Derudover mangler der stadig 

HJTN, TD 



automatisk tænd/sluk funktion af lyset ved indgang D. 
 
Faktureringsmæssigt mangler vi fortsat at få nogle af 
regningerne ind fra håndværkerne. 
 

7.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Fundraising 
- Tavshedspligt 
- Økonomisk rådgivning 
- Kurser via folkeoplysningsudvalget 
 
Kurset om fundraising er fastsat til torsdag den 22. 
oktober 2015 i Bakkehuset. Sidste tilmeldingsfrist er 
mandag den 19. oktober 2015. 
 
Kurset om tavshedspligt er fastsat til mandag den 16. 
november i Store Glassal i Østergades 
Forsamlingshus. Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 
11. november 2015. 
 
Økonomisk rådgivning se venligst pkt. 4 c. 
 
Kurser via folkeoplysningsudvalget tages op med 
Anne Nordlund, Børn-, Unge- & Fritidsforvaltningen til 
næste møde i Frivilliggruppen med henblik på 
fremtidigt udvidet samarbejde. 
 
b. 
PR og markedsføring  
- September måneds forening – evaluering: 

Annonceringsmæssigt er det gået super godt. Dog 
kunne vi godt tænke os, at ugeaviserne havde 
været lidt mere proaktive ifht. de 
pressemeddelelser vi fremsendte. 

- Oktober måneds forening / Røde Kors 
Der afholdes møde med Røde Kors i uge 40. 

- November måneds forening bliver 
Torsdagscafeen med fokus på demens. 
 

c. 
Frivilligdagen 2015 
25.9.2015 – tema ’Grokraft for fællesskaber’ 
Der er lavet en folder til dagen, hvori principperne for 
samtalesaloner står beskrevet samt dagens program. 
Folderen uddeles til gæsterne ved ankomst. 
 
Bestyrelsen har fået udleveret hvide t-shirts med 
frivilligcentrets logo på, for at lette genkendeligheden 
og synliggørelsen af Frivilligcentret. 

 

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

8.  Orientering fra 
formanden bl.a. 

a. 
Referat fra mødet den 15. september 2015 om 
aktiviteter i Ejby. 
 
Ældremessen i Gelsted var en succes, hvorfor det er 
besluttet, at lave et lignende arrangement i Ejby.  
 
b. 
Referat fra Frivilliggruppen den 8. september 2015. 

1. Gennemgang af Frivillig Fredag. 
2. Nyt om projekt pårørenderådgivere. Et projekt 

i samarbejde mellem Bedre Psykiatri, 
Frivilligcentret og Sundhedsafdelingen ved 
Middelfart Kommune. 
Projektet hedder fremadrettet ”Pårørende 

HJTN 
 
 
 
 



guider”. Der er nedsat en arbejdsgruppe.  
3. Kampagne om ensomhed: Materialet vækker 

eftertanke og uddeles efterfølgende til alle 
lokaludvalg. 

4. Der afholdes §18 møde 6. oktober i Store 
Glassal i Østergades Forsamlingshus kl. 
16.00-18.00. Invitationer sendes ud af Lis 
Huge, Sundhedsafdelingen. 

 
c. 
Orientering om budgetmødet med Middelfart 
Kommune den 1. september 2015. 
 
Allan og Hans Jørgen deltog. God dialog, hvor der 
blev snakket om et fremtidigt Frivillighus. 
Udvalgsformændene var meget lydhøre, meget 
interesseret og udviste stor forståelse. 
 
d. 
Orientering om Livsstils- og Ældremessen den 8. 
september 2015. 
TW, AB og HJTN deltog. En god messe, med stor 
opbakning fra foreningerne og ikke mindst mange 
besøgende. 
 
Til information: 
 
Der afholdes 2 x fyraftensmøde for 
bestyrelsesmedlemmer i Kolding henholdsvis den 10. 
og 26. november 2015. 
 
Invitation til vidensbrunch i Odense tirsdag den 3. 
november 2015 under emnet: Frivillighed, 
medborgerskab og dialog. Hvis der er nogen som 
ønsker at deltage, kan tilmeldingen ske til Tanja på 
mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk inden 26. 
oktober 2015. 
 
Der afholdes møde i Frivilligrådet den onsdag den 18. 
november i København.  
 

9. ”Bordet rundt” Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter 
i de foreninger man repræsenterer. 
 
Stine: 
Familienet Brogaarden har modtaget kr. 25.000 i §18 
midler til afvikling af efterårsferielejr og vinterferielejr 
for børn/unge i alderen 6-18 år. Opfordring til 
foreningerne: Hvis I kender til børn/unge mennesker, 
der med fordel kunne komme med på disse lejre, så 
kontakt venligst Familienet Brogaarden. 
 
Irma: 
Kræftens bekæmpelse afholder Lyserød lørdag 3. 
oktober 2015. Centerrådet i Skovgaden deltager i 
projekt ”Klimabyen”, hvor der pt. er nedsat en gruppe 
som arbejder med etablering af et uderum ved 
ældrecentret. 
 
Allan: 
Der kommer pt. rigtig mange, der ønsker at blive 
frivillig. Mange ønsker at hjælpe.  
Der arbejdes pt. på, om der kan laves en 
samarbejdsaftale mellem Frivillignet og Jobcentret. 

Alle 



10.  Økonomi  Status ved regnskabsføreren. 

 
Likviditeten ser fortsat fin ud. 

 

HJTN, JJ 

11. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 
MOTION i dagtimerne er ny medlemsforening pr. 1. 
oktober 2015. 
Vi har indgået 1 årig aftale med Fritz-Rasmussen & 
Co A/S om markedsføring via notes-blade på vores 5 
biblioteker i Middelfart kommune.  
 
HJTN og TW har afholdt møde med 
Frimærkeforeningen om medlemskab. Dette blev 
desværre ikke til noget, da det kræver 
vedtægtsændringer hos Frivilligcenter Middelfart. 
 
Vi har kørt hårdt på med pressemeddelelser og 
annoncer i september 2015. 
 
TW deltog på Livsstils- og Ældremessen i 
Lillebæltshallerne den 08.09.15, hvor hun fik hilst på 
rigtig mange af jer. 
 
b. 
Grundfinansiering 2015 
Der er stadig ikke nyt fra Socialministeriet.I starten af 
oktober går vi i gang med at indhente de sædvanlige 
oplysninger fra vore medlemsforeninger, der kræves 
af ministeriet ifht. tildeling af grundfinansiering. Tag 
godt imod materialet og meld gerne tilbage hurtigst 
muligt.  
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
Hjemmesiden er nu på plads. Der kommer evt. små 
justeringer hen ad vejen, men det er småting det 
drejer sig om. Hjemmesiden er opdateret pr. d.d. 
TW har netop være på et heldags kursus i Facebook 
hos Jysk-Fynske Medier. 
Det vil være prisværdigt, hvis vore medlemsforeninger 
”synes godt om” os på facebook og deler vore opslag, 
så vi kan udbrede nyheder, arrangementer osv. i 
meget større omfang, end vi gør nu. Det kræver så 
lidt, men betyder så meget.  

 

TW 
  
  

12.  Eventuelt  Frivilligkoordinator Iben Løvstad inviteres til næste 
bestyrelsesmøde, for at fortælle om rollen som 
frivilligkoordinator for centerrådene på 7 pleje-, 
ældre- og dagcentre i Middelfart Kommune.  
 
Medlemsskab af puljeguiden tages op i 
Frivilliggruppen ved næste møde i oktober 2015. 

  

 

Næste møde:   
29.10.2015 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.    


