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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 28.01.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Thorkild Damm (TD), 

Inge Lodberg (IL), Irma Greve (IG), Jonna Hansen Madsen (JHM), Per Laugesen (PL) &  

Jørgen Jensen (JJ) 

 

Gæst: Ulla Sørensen (US)    

 

Referent: Tanja Wraae (TW)  

 

Afbud:    

 

Fraværende: Stine Engelhardt Ibsen (SEI), 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1. Indlæg v/Ulla Sørensen Ulla Sørensen fortæller om sit arbejde som mentor hos 
beskæftelsesteamet/integration i jobcentret i Middelfart 
Kommune. 
 
Mentorordningen i Middelfart går helt tilbage til 2006 
og var den første af slagsen i Danmark. Det startede 
op med virksomhedsmentorer. 
 
Over tid har ordningen udviklet sig til også at omfatte 
frivillige mentorer, som tager sig af psykisk sårbare 
unge mennesker. Det frivillige mentorkorps startede i 
2010, hvor målgruppen var 15-25 årige.  
 
I 2011/2012 overgik mentorordningen og deres 
aktiviteter til mentorforeningen. Samtidig udvidede 
man foreningen med også at omfatte integrations-
mentorer, hvilket er den gruppe der er størst i dag. 
 
Der er pt. 156 mentorer tilknyttet jobcenteret i 
Middelfart, hvoraf kun 30 arbejder med danskere. 
Resten vier deres arbejde til flygtninge. 
 
Der afholdes løbende kursus for de frivillige mentorer, 
for at klæde især nye mentorer godt på til opgaverne. 
 
Nogle af Ullas opgaver er bl.a. at koordinere 
indsatserne på tværs af organisationen, samarbejde 
med foreninger, virksomheder og organisationer, 
afholde månedlige møder med mentorerne, sørge for 
at alt går rigtigt for sig og at de frivillige mentorer bliver 
brugt rigtigt og sidst men ikke mindst, at matche de 
rigtige mentorer med de rigtige borgere. 
 

US 



Mentorens opgaver er bl.a. at guide den pågældende 
borger til at kunne gebærde sig i samfundet, 
arrangerer små som store aktiviteter, hjælpe med 
kontakten til myndigheder, lytte og støtte osv. 
 
Mentorordningen har været en succes og der er et hav 
af gode oplevelser og succeshistorier. Tallene viser at 
indsatsen virker. 
 
Tusind tak til Ulla for et super fint indlæg, hvor 
bestyrelsen blev meget klogere på, hvad der rører sig i 
Mentorforeningen, og hvilken stor indsats der ydes 
dagligt af både frivillige og af hele mentorkorpset. 
 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.   

3.  Godkendelse af referat  
fra mødet 26.11.2015 
  

Rettelse til punkt 4.b.  
 
Medarbejderen fra Sundhedsafdelingen ved Middelfart 
Kommune hedder ikke Tina Olesen, men Bettina 
Venstrup Olesen. 
 
Ikke yderligere kommentar og referatet er godkendt. 
 

 TW 

4.  Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Regnskab for 2015 er godkendt af regnskabsføreren 
og formanden og ser rigtig fint ud. Regnskabet sendes 
til godkendelse hos revisionen. 
 
Budgettet for 2016 er godkendt og fremlægges på 
generalforsamlingen. 
 

HJTN, JJ 

5. Indsatsområder 2016 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens 
beslutning, herunder tilbagemelding fra 
arbejdsgrupperne vedrørende: 
 

a. Psykiatriområdet 
PH foreslog at overskriften ”Psykiatriområdet” ændres 
til ”Psykiatri og somatik”.  
 
Der er rigtig godt gang i projektet. 
Arbejdsgruppen har møde med sundhedsafdelingen i 
starten af februar – hvor det afgøres, hvem der skal 
være med i projektgruppen omkring udarbejdelsen af 
”Pårørende guiden”. 
 
Arbejdsgruppen skal endvidere til at arbejde med et 
udkast til, hvad et kursus for guiderne skal indeholde.  
 
Ulla Sørensen fra Mentorforeningen kommer med et 
oplæg til arbejdsgruppen og hvordan processen kan 
gribes an. 
  
Drøftelse af nye indsatsområder i 2016. 
 

 Frivillige bisiddere 

 Bestyrelser 

 Flygtninge 

 Fælles møde med alle foreninger 
 
HJTN, AB & TW udarbejder en beskrivelse af de 
ønskede indsatsområder og en plan for 2016. 
 
 

 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN 



6. Tema ”Frivillighus” Opfølgning på status for Frivillighus 
 
Frivilligcentret har været i dialog med Martin Albertsen, 
som forsikrede os om, at der internt i Kommunen 
arbejdes intens på en løsning for Frivilligcentret. 
 
Vi afventer fortsat konkret svar fra Middelfart 
Kommune. 
 

HJTN, AB 

7.  Personalepolitik  Forsikringer 
Enighed om at vi er dækket godt ind. Der foretages 
ingen ændringer i Frivilligcentrets forsikringer. 
 

HJTN, TD 

8.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Kurser & arrangementer i foråret 2016 
- Bisiddere 
- Andet 
 
Kurser, arrangementer og bisiddere er drøftet under 
punkt 5 – indsatsområder. 
 
b. 
PR og markedsføring  
- Februar måneds forening – Bedre Psykiatri 

Processen går i gang med annoncer, 
pressemeddelelse og Facebookopslag i uge 5/6. 
 

- Forslag til fremtidige månedens foreninger 
Centerrådet i Skovgade ønsker at være 
månedens forening i maj 2016. 
 
HJTN & TW gennemgår medlemsforeninger og 
kommer med forslag til kommende kandidater. 

 
- Samarbejde med bibliotekerne i Middelfart 

Kommune. 
Frivilligcentret er i dialog med Middelfart Bibliotek 
om et samarbejde omkring profilering og 
markedsføring af vore sociale frivillige foreninger.  
 
Biblioteket er meget interesseret i samarbejdet og 
vender tilbage til os omkring påsken, hvor de 
forventer at være færdige med deres ombygning. 
 

c. 
Frivilligdagen 2016 
- Oprettelse af arbejdsgruppe 

HJTN, AB, JHM & TW deltager i arbejdsgruppen 
for Frivilligdagen 2016. 

 

 
Fmd.skabet  
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE 

9. Generalforsamling 
17.03.16 

Generalforsamlingen 2016 
- På valg 

o Stine Engelhardt Ibsen, Familienet 
Brogaarden 

o Inge Lodberg, Middelfart 
Pensionistforening 

o Thorkild Damm, Ældre Sagen 
o Irma Greve, Centerrådet i Skovgade 
o Palle Hansen, Bedre Psykiatri for 

pårørende 
o Per Laugesen, Høreforeningen 

 
 
 
 

HJTN 



Stine Engelhardt Ibsen, Inge Lodberg og Thorkild 
Damm stiller gerne op til genvalg. 
 
Irma Greve, Palle Hansen og Per Laugesen stiller 
gerne op som suppleanter. 
 
Mogens K. Hansen fra Røde Kors, har sagt ja tak til at 
være dirigent til generalforsamlingen. 
 
- Indlæg 
Generalforsamlingen indledes med et indlæg om 
Klimabyen v/Christa Boisen fra Teknik- og 
miljøforvaltningen ved Middelfart Kommune. 
 
- Forplejning 
En let anretning bestilles i køkkenet på Skovgade. 
Tilmelding til maden nødvendigt. 
 
- Annoncering 
Generalforsamlingen annonceres minimum 4 uger før 
i avisen samt på hjemmeside og på Facebook. 
 
- Tid & Sted 

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 i Caféen på 
Ældrecentret i Skovgade i Middelfart. 
 

10.  Orientering fra 
formanden bl.a. 

a.  
December konferencen i Odense den 08.12.15. 
HJTN & TW deltog i konferencen under overskriften: 
Kan vi måle værdien? 
En spændende dag, hvor der var fokus på evidens, 
effektmåling og dokumentation af det sociale arbejde.  
 
Konferencen bød også på en række workshops og 
sessions, med eksempler fra praksis og konkrete 
redskaber til, hvordan foreninger kan gribe 
dokumentationsarbejdet an. 
 
b. 
Frivillige i skoleregi. Møde med Jette Steenstrup 
fra Kultur- og Fritidsforvaltningen v/Middelfart 
Kommune. 
Jette Steenstrup fremlagde på mødet med HJTN og 
TW den 11.01.16 et ønske om, at indlede et 
samarbejde med Frivilligcentret med henblik på at 
afprøve et skolevens projekt. Dvs. frivillige ind i 
folkeskolen. 
 
Et lignende projekt har været prøvet af i Sverige siden 
år 2000 og har været en succes. 
 
Endvidere har Frivillighuset i Varde og Varde 
Kommune haft en lignende ordning siden 2010, hvor 
de startede med 1 skole. I dag omfatter ordningen 5 
skoler og 2 nye skoler på vej. 
 
Projektets formål er bl.a. at få civilsamfundet til at 
være en del af skolens fællesskab med henblik på at 
støtte børn, der har behov for almen omsorg og en 
voksen, som har tid, overskud og lyst til at lytte. 
 
Målsætningen er bl.a. at involvere frivillige i 
fællesskabet som en ekstra ressource i børnehaver, 
skoler og andre centre. At vise gode rollemodeller for 
børn og voksne, at hjælpe med at skabe en venlig, 
omsorgsfuld omgang og solidaritet mellem 
generationer og børnene imellem m.m. 

HJTN 
 
 
 
 



Indsatsen skal koncentreres omkring 0.-3. klasse og 
kommunen ønsker at Østre Skole og Anna Trolle 
Skole skal være de 2 opstarts skoler. 
 
Frivilligcentret og forvaltningen skal i samarbejde 
være tovholder på projektet. 
 
Projektet er pt. i idéfasen. Foråret skal bruges på 
drøftelser med de 2 skoler, temamøde, udarbejdelse 
af retningslinjer i forhold til arbejdet med de respektive 
fagforeninger, sagsfremstilling og behandling i 
skoleudvalget og økonomiudvalget.  
 
Hvis alt går vel, forventes projektet at starte op i 
august 2016. 
 
Frivilligcentret ser positivt på projektet og indleder 
gerne et samarbejde med forvaltningen omkring 
projekt ”Skolevenner”. 
 
c. 
Status - økonomisk rådgivning. 
7. januar blev der afholdt evalueringsmøde mellem 
Frivilligcentret, Middelfart Kommune, Ungdomsskolen, 
Ungehuset, Produktionsskolen og Ydelseskontoret. 
 
Alle parter har været godt tilfreds med projektforløbet. 
Skolerne og ikke mindst eleverne har haft et rigtig 
godt samarbejde med pengeinstitutterne. 
 
Alle er enige om at fortsætte samarbejdet og skolerne 
laver hver i sær nye aftaler med pengeinstitutterne til 
det kommende skoleår. 
 
Ungehuset og Nordfyns Bank påbegynder 
samarbejdet i foråret 2016. 
 
d. 
Uddannelse i psykisk førstehjælp 
Frivilligcentret har lagt en billet ind på et projekt under 
Psykiatri Fonden, hvor frivillige der er tilknyttet 
Frivilligcentret opkvalificeres i psykisk førstehjælp. 
 
Projektet er stadig i ansøgningsfasen og vi forventer 
at høre nærmere i slutningen af februar eller start 
marts. På landsbasis udpeges 15 frivilligcentre til at 
være med i projektet. 
 
Vi håber derfor, at vi bliver en af de 15 udvalgte. 
  
e. 
Foreningsdag i Ejby 
Arrangementet afholdes fredag den 29. januar 2016, 
hvor HJTN repræsenterer Frivilligcentret. 
 
f. 
Andet 
Der er formandsmøde for Frivilligcentrene den 3. 
februar, hvor HJTN og AB deltager. 
 
 
 
 
 



11. ”Bordet rundt” Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter 
i de foreninger man repræsenterer. 
 
TD: 
Foreninger og organisationer arrangerer på landsplan 
en event med fællesspisning, hvor temaet er 
”Ensomhed”. Arrangementet løber af stablen i 
perioden 25. - 29. april 2016. Ældresagen i Middelfart 
deltager i eventen og samarbejder gerne med andre 
interesserede foreninger og organisationer i Middelfart 
Kommune. Interesserede må gerne kontakt Ældre 
Sagen i Middelfart. 
 
IL: 
Middelfartpensionist Foreningen har netop afholdt 
generalforsamling. Formanden blev genvalgt. 
 

Alle 

12. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 
December og januar har været forholdsvis rolige. 
 
Alle Frivilligcentre i DK deltager pt.i en større 
evaluering. Også i Middelfart deltager vi i denne 
proces og har i den forbindelse udfyldt et større 
evalueringsskema i starten af januar. 
 
TW har deltaget i et dialogmøde vedrørende 
Klimabyen den 17.12.15. Efterfølgende har TW 
formidlet kontakt til Mentorforeningen, Røde Kors og 
Frivillignet. 
 
Medlemsforeninger er gjort opmærksom på, at der var 
ansøgning til §18 midler den 20. januar 2016. 
Endvidere er der pt. mulighed for at søge Trygfonden 
under overskriften: Sundhed, sikkerhed og trivsel. 
Ansøgningsfrist: 01.03.16 samt JP-Fonden under 
overskriften: Sociale-, kulturelle- og samfundsgavnlige 
opgaver. Ansøgningsfrist: 15.03.16. 
 
Frivilligcentret hjælper gerne medlemsforeningerne 
med at skrive aktiviteter og arrangementer ind i 
kalenderen på vores hjemmeside. Nye programmer 
for 1. halvår 2016 modtages meget gerne til 
informationsstanderne i Bakkehuset. 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 
Registreringsskemaet for 2015 er sendt til FriSe og 
puljekontoret under Socialstyrelsen 26.01.16.  
 
Frivilligcentret afventer pt. endelig information og dato 
for indsendelse af materiale til dokumentation for 
registeringsskemaet. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
- Gennemgang af facebookstrategi 

Bestyrelsen godkendte ny og korrigeret facebook-
strategi. Facebookstrategien er vedhæftet 
referatet. 
 

- Generelt 
Frivilligcentret hjemmeside var desværre under 
hackerangreb i mellem jul og nytår. Det betød, at 
hjemmesiden var været ude af drift en uges tid. 
Hjemmesiden kører igen. 
 

TW 
  
  



Der er fortsat godt gang i vores Facebookside og 
antallet af ”likes” stiger fra uge til uge. 
 
Vi hjælper stadig gerne medlemsforeninger med 
at markedsføre arrangementer og aktiviteter på 
Facebook. 
 

13.  Eventuelt  Intet at bemærke.   

 

Næste møde:   
25.02.2016 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.    

 

 


