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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 26.11.2015 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Irma Greve (IG), Thorkild Damm (TD), 

Jonna Hansen Madsen (JHM), Palle Hansen (PH), Jørgen Jensen (JJ) 

 

Gæst: Iben Løvstad (ILØ), Frivilligkoordinator i Middelfart Kommune  

 

Referent: Tanja Wraae   

 

Afbud:   Inge Lodberg (IL), Allan Bentzen (AB) 

 

Fraværende: Per Laugesen (PL), Stine Engelhardt Ibsen (SEI) 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1. Godkendelse af 
dagsorden  
  

Godkendt.   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 29.10.2015 
  

Godkendt.   

3.  Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Økonomien ser fortsat fin ud.  
 

HJTN, JJ 

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

a. Handicapområdet 
Anita Frederiksen fra Familienet Brogaarden og vikar 
for Stine Engelhardt Ibsens har orienteret om, at man 
desværre har fået afslag på ansøgningen til 
Socialstyrelsen vedr. projekt ”Udvikling og afprøvning 
af forældrekurser i samarbejde mellem kommune og 
brugerorganisationer. Familienet Brogaarden har 
derfor orienteret de respektive samarbejdspartnere 
om, at projektet sættes i bero.  
 

b. Psykiatriområdet 
Projektet ”pårørende guide” var til i starten basseret på 
en guide til pårørende til psykisk sårbare. Interessen 
for projektet har dog været så stor, at arbejdsgruppen 
har besluttet, at ”pårørende guiden” skal komme alle til 
gode uanset hvilken lidelse eller sygdom, man er 
pårørende til. Dvs. en generel guide for pårørende i 
Middelfart Kommune. 
 
 

 
 
 
 
SEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PH 
 



Tina Olesen fra Sundhedsafdelingen ved Middelfart 
Kommune er kommet med i arbejdsgruppen. 
 
Arbejdsgruppen ønsker ud over en guide i brochure-
form også, at arbejde videre med en uddannelse til at 
kunne blive pårørende guide. Kommunen støtte 
positivt op om dette initiativ og bidrager gerne med 
hjælp til annoncering, uddannelse og fremstilling af 
guiden. 
 

5. Tema ”Frivillighus” Evaluering af bestyrelsens besøgstur den 23. 
november 2015: 
 
Bjergbanken: 
Bjergbanken har en meget god beliggenhed og 
indbyder til at være et foreningshus med plads til 
foreninger, møder og aktiviteter. Huset er slidt og 
kræver renovering. 
 
Bestyrelsen er enige om, at Bjergbanken er et oplagt 
emne for en ny placering af Frivilligcentret, det kræves 
dog, at huset ikke skal deles med andre ud over de 
frivillige foreninger.  
 
 
Aulby Skole: 
Aulby Skole har nogle meget flotte og lyse lokaler og 
byder på et hav af muligheder for aktiviteter, møder og 
arrangementer inde som ude. Der er gode muligheder 
for et aktivt café miljø, og der vil være mulighed for at 
tilbyde foreninger kontorplads til bestyrelsesarbejde.  
 
Skolen ligger ca. 5 km. fra Middelfart centrum, hvorfor 
det er vigtigt med offentlig transportmulighed. 
 
Bestyrelsen er positiv stemt over for Aulby Skole og 
ser også rigtig gode muligheder for genhusning af 
nogle af de foreninger, der holder til i Bakkehuset i 
dag.  
 
Lillebæltshallerne: 
Frivilligcentret har fået en henvendelse fra bestyrelsen 
af Lillebæltshallerne. Lillebæltshallerne barsler med 
tanken om at udvide og vil gerne tænke Frivilligcentret 
ind i deres byggeplaner. Henvendelsen lyder 
interessant, men løser ikke vores behov for nye lokaler 
i før sommeren 2016. 
 
Odensevej 11 A st.: 
HJTN & AB har besigtiget udlejningslokalerne på 
Odensevej 11 A st. i Middelfart. Vi har modtaget et 
tilbud fra Ejendomsfirmaet Billund. Udlejer er villig til at 
lave lokalerne handicapvenlige. Huslejen er meget høj 
og vil sætte Frivilligcentret i en sårbar økonomisk 
situation. Derfor er bestyrelsen enige om, ikke at gå 
videre med denne løsning.   
 
Konklusion: 
Bestyrelsen fremsender i uge 49 en indstilling til Martin 
Albertsen og Lis Huge v/Middelfart Kommunen om, at 
Frivilligcenter Middelfart er positiv stemt over for både 
Bjergbanken og Aulby Skole, med de forbehold der er 
beskrevet ovenfor. 
 

HJTN, AB 

6.  Personalepolitik  Pt. intet at bemærke. 
 

HJTN, TD 



7.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Tavshedspligt 
- Kurser & arrangementer i foråret 2016 
- Bisiddere 
- Andet 
 
Tavshedspligt: 
Kurset blev afholdt i Bakkehuset 16.11.15. 
6 foreninger var repræsenteret med i alt 11 deltagere. 
Et rigtig godt kursus med proaktive kursister og en 
veloplagt Charlotte Juul Thomsen fra Center for 
socialt frivilligt arbejde i Odense. 
 
Kurser & arrangementer i foråret 2016 herunder bl.a. 
et kursus for bisiddere arbejdes der videre med i 
starten af 2016. 
 
IG foreslog, at vi eventuel kunne afholde et 
arrangement med Lindy fra livsstilsprogrammet 
”Rigtige mænd”. 
 
b. 
PR og markedsføring  
- November måneds forening – evaluering 
Torsdagscaféen har meddelt, at de er meget tilfredse 
med markedsføringen og markeringen af 
Torsdagscaféen som månedens forening. 
Pressemeddelelse har været offentliggjort i Ugeavisen 
Vestfyn og 2 gange i Fyens Stiftstidende. Desværre 
har Melfar Posten valgt ikke at skive om månedens 
forening i november. 
 
Vore 4 opslag på Facebook er blevet delt flittigt og har 
resulteret i en direkte henvendelse til Hilda Ebdrup fra 
TV2 Fyn, der var nysgerrige på at høre mere om 
Torsdagscaféen. 
 
- Februar måneds forening 
Februar måneds forening er Bedre Psykiatri. 
 

c. 
Frivilligdagen 2016 
Pt. intet nyt. 
 

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

8.  Orientering fra 
formanden bl.a. 

a. 
Referat fra §18 møde – 3. november 2015. 
Lis Huge bød velkommen til de 13 fremmødte 
foreninger og fortalte om kommunes nye vision 
”Broerne begynder her”.  
 
Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri fortalte om projekt 
pårørende guider. Der var en god dialog og positive 
tilkendegivelser. Flere meldte sig frivillig til projektet. 
 
Allan Bentzen, Frivillignet fortalte om samarbejdet 
mellem Frivillignet, Mentorforeningen, Røde Kors og 
Middelfart Kommune og hvordan opgaven med 
flygtninge situationen i kommunen løftes i fællesskab.  
  
Hans-Jørgen Tarup Nielsen orienterede om indsatsen 
i forhold til projekt ”Ensomhed”. 
 
Anne Nordlund fra Børne- og kulturforvaltningen 
fortalte om puljer til foreninger. 
  

HJTN 
 
 
 
 



Hjerneskadeforening fortalte om et selvtræningstilbud 
der er etableret i Nyborg i samarbejde med de 
kommunale træningslokaler. 
  
Eftermiddagen bød på konstruktive tilbagemeldinger – 
positive tilkendegivelser og sparring ved bordene. 
 
b. 
Referat fra møde i Frivilliggruppen 29.10.2015 
- Evaluering af Frivillig Fredag 

Generel tilfredshed med arrangementet. Iben 
Løvstad foreslog om vi næste år kunne lave lokale 
arrangementer 1-2 uger op til Frivillig Fredag samt 
naturligvis på selve dagen.  

- Gennemgang af mødet for §18 modtagere 
herunder orientering om dagsorden og deltagere. 

- HJTN opfordrede Lis til at fortælle om 
Frivilligcentrets lokalesituation på §18 mødet. 

- Samarbejde med Børn- og Ungeafdelingen 
herunder skolerne: 
Der er skåret kr. 250.000,- på Folkeoplysnings-
udvalgets pulje. Projekt ”Ensomhed” er støttet af 
denne pulje med kr. 20.000,-. 

- Gensidig orientering: 
Der blev forespurgt om Kommunen påtænker at 
indkøbe løbecykler. Lis foreslog, at man får det 
over i foreningsregi og søger §18 midler. 
Frivillignet har travlt med matchning mellem 
flygtningefamilier og danske familier. 

 
Næste møde i Frivilliggruppen er 1. december 2015. 
 
c. 
Økonomisk rådgivning 
Pt. intet nyt. 
 
d. 
Generalforsamlingen 17.03.2016 
Generalforsamlingen afholdes i Caféen på 
Ældrecentret Skov. Nærmere information om dagen 
følger snarest. 
 
Bestyrelsen vil bede Mogens Kiersgaard Hansen fra 
Røde Kors Middelfart om at gentage succesen fra i år 
og være vores dirigent til generalforsamlingen i marts 
2016. 
 
e. 
Foreningsdag i Ejby 
Foreningsdagen afholdes fortsat 29.01.16. Nærmere 
information om dagen følger i januar 2016. 
 

9. Indlæg Iben Løvstad fortæller om sit arbejde som 
Frivilligkoordinator i Middelfart Kommune 
 
Ibens primærområder er at støtte op om de frivillige 
aktiviteter på de 7 plejecentre i Kommunen. 
Som frivilligkoordinator er hverdagen præget af 
mangeartede opgaver, herunder at hjælpe beboerne 
med at formulere ønsker til aktiviteter, som de frivillige 
i centerrådene står for.  
 
Der er et tæt samarbejde med centerrådene med ca. 
250 frivillige, de sociale frivillige foreninger og Frivillig-
centret. Der arbejdes hårdt på at skabe relationer og 
netværk, så alle kan få glæde af hinanden og hjælpe 
og støtte der, hvor der er størst behov. 

ILØ 



TD stillede spørgsmålet: 
Hvordan ser du din rolle i forhold til det at lede frivillige 
fra en kommunal stilling kontra det at lede frivillige fra 
en frivillig stilling/forening? 
 
Til det svarede Iben, at de frivillige hun arbejder med 
er uorganiserede og de frivillige som kommer fra en 
forening er organiserede. Det er to forskellige 
udgangspunkter og der er behov for begge dele. De 
fleste af Ibens frivillige ønsker ikke at være under 
organiserede forhold. Forsikringsproblematikken blev 
drøftet. 
 
Generelt mener Iben, at fremtiden byder på mange 
flere frivillige, og at disse vil være anderleders end 
frivillige i dag. Der viser sig en tendens til, at personer 
som selv har behov for hjælp, ønsker at være frivillige. 
Dette giver nogle udfordringer og kræver, at vi rummer 
frivilligheden på en anden måde fremadrettet. 
 
Derudover tyder det på, at borgere generelt 
efterspørger mere inddragelse og medindflydelse og 
ønsker at være med fra start, når nye aktiviteter og 
projekter formes og søsættes. 
 
Iben tilbød afslutningsvis at komme igen på et andet 
tidspunkt og fortælle om ”innovationsmodellen”, der 
handler om, hvilken rolle man påtager sig i et 
samarbejde.   
 
Tusind tak til Iben for et super godt indlæg. Vi aftalte, 
at ses igen om et års tid, så vi kan hører mere om de 
mange og spændende udfordringer som Iben dagligt 
arbejder med. 
 

10. ”Bordet rundt” Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter 
i de foreninger man repræsenterer. 
 
Intet nyt at berette om. 
 

Alle 

11. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Siden sidst 
Der er pænt gang i booking af mødelokaler. Dog 
oplever vi desværre at lokale 3 bliver brugt af ukendte 
gæster i weekender og om aftenen. Husk at give 
besked til Frivilligcentret, hvis man ønsker at låne 
mødelokale 3. 
Foreningerne melder tilbage, at de får mange mails fra 
Frivilligcentret. I den forbindelse har vi gennemgået 
mængden af information der sendes ud til 
foreningerne. Vi har vurderet, at langt de fleste mails 
er informations- og nyhedsmæssige relevante for 
foreningerne. Dog er det besluttet, at nyhedsbreve fra 
Frivilligt Forum og Socialstyrelsen ikke længere 
fremsendes til orientering.  
 
TW har deltaget på Temadagen for Frivilligcentre i 
Odense den 10.11.15. Temaet på dagen var inklusion. 
Der blev orienteret om ministeriets kommende 
evaluering af frivilligcentrerne, hvad der skal evalueres 
på og hvordan det passer ind i en 
inklusionsdagsorden. Derudover var der et indlæg 
med Monika Fæster fra RUC om udvikling af sociale 
innovationsplatforme med det formål at øge udsatte 
borgeres sociale kapital. 
Anne Jørgensen fra Røde Kors var at fortælle om, 
hvordan Røde Kors med succes har igangsat tiltag 

TW 
  
  



som sikrer at både nuværende og tidligere brugere af 
Røde Kors tilbud kan blive frivillige og hvordan disse 
inddrages i udformning og planlægning af tilbud.  
Dannie Larsen fra FriSe sluttede med at orientere om 
det netop afsluttede EU-projekt og projektet 
”Civilsamfund bygger bro” samt erfaringer med at øge 
den sociale integration i det frivillige arbejde. 
 
Frivilligcentret har afholdt møde med Maria Marqard 
Radoor som er projektleder hos Middelfart Kommunes 
sundhedsafdeling. Hun er i gang med at starte et nyt 
pilotprojekt op for småbørnsfamilier i Middelfarts 
landdistrikter og ønsker i den forbindelse sparring og 
hjælp til at høre nærmere om, hvilke foreninger der er 
aktive i landdistrikterne. Vi hjælper Maria alt det vi kan 
for, at projektet kommer godt fra start. 
 
Foreningerne er orienteret om, at der pt. er 3 
puljer/fonde der kan ansøges: 
- Ansøgningspulje til behandlingstilbud til unge, der 

er eller har været udsat for kærestevold (kun 
sendt til udvalgte foreninger) – frist: 30.11.15 

- Fionia Fonden – frist: 28.12.15 
- Energi Fyns Fonde – frist: 29.01.16 
 
Frivilligcentret er nu tilmeldt Puljeguiden, så vi 
fremover får deres nyhedsbreve og bliver informeret 
om puljer og fonde. 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 
På ovennævnte Temadag orienterede FriSe om, at vi 
pt. afventer finanslovsforhandlingerne i slutningen af 
november, før vi hører nærmere om 
Grundfinansieringen 2016.  
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
- Gennemgang af facebookstrategi 

Udsat til starten af 2016. 
 

- Flere og flere følger os på Facebook. Vi har siden 
juni 2015 fået 70 nye følgere, dvs. folk som aktivt 
har været inde og ”synes godt om” på vores profil. 
Det er en fremgang på godt 80%. 
Facebook er et vigtigt medie for markedsføring af 
Frivilligcentrets og foreningernes aktiviteter og 
arrangementer. Husk derfor at dele opslagene, så 
vore budskaber kommer bredt ud til fordel for 
borgerne i Middelfart Kommune. 

 
12.  Eventuelt  Ulla Sørensen deltager i bestyrelsesmødet den 

28.01.2016 og fortæller om sit job som 
mentorkoordinator ved Jobcentret i Middelfart. 
 

  

 

Næste møde:   
10.12.2015 kl. 12.30 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.    


