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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 26.05.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

 

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

Madsen (JHM), Inge Lodberg (IL), Eleanor Jensen (EJ), Irma Greve (IG), Palle Hansen (PH), 

Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ) 

 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 
 

Afbud:    
 

Fraværende:  
  

    
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af dags-
orden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 28.04.2016 
  

Godkendt.   

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

HJTN, JJ 

4. Indsatsområder 2016 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslut-
ning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 
vedrørende: 

 
a. Psykiatriområdet 

Arbejdsgruppens ønske om at ændre overskriften på 
dagsordenen fra Psykiatriområdet til Pårørendeguide 
blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Informationsmødet om Pårørendeguider på Ældrecen-
tret i Skovgade tirsdag den 17. maj 2016 blev desvær-
re aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
 
Arbejdsgruppen arrangerer et nyt informationsmøde i 
august / september. Endvidere informerer arbejds-
gruppen om Pårørendeguider ved arrangementet Cyk-
ling og Sundhed på torvet ved Kvickly den 26.05.16. 
 

 
 
 
 
PH 
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Ældre Sagen i Middelfart bakker op om projekt Pårø-
rendeguider og ønsker at støtte projektet økonomisk 
ifbm. annonceringen i ugeavisen. 

 
b. Bisiddere 

Kurset blev afholdt den 18. maj 2016 i Østergades 
Forsamlingshus. Der var 7 kursister fra hhv. Frivillig-
net, Diabetesforeningen, Ældre Sagen, Bedre Psykiatri 
for Pårørende og Frivilligcentret samt 2 deltagere fra 
Frivilligcentret på Nordfyn. 
 
Gitte R. R. Nielsen fra Dansk Handicap Forbund, som 
underviste på dagen, leverede et rigtig godt og spæn-
dende kursus, hvor der både var lidt teori men også 
praktiske øvelser. 
 
Kurset er blevet evalueret af kursisterne. Evalueringen 
var meget positiv.  

 
c. Flygtninge 

Frivillignet afholder sommerkursus for kurdiske- og 
syriske flygtninge i uge 28 og afholdes i 2 hold af hver 
4 dage. 
 
Kurset kommer til at foregå i Kridthuset i Føns og sker i 
tæt samarbejde med Kurdisk Dansk Forening Middel-
fart og Syrisk Dansk Venskabsforening. 
 
Emnerne bliver bl.a.: 
Fagforeningen, Skat, Jobcentret, Hvordan bliver man 
selvstændig, Kvindegruppe, Hvordan opdrages danske 
børn samt flere relevante emner. 
 
Der vil være aktiviteter for børn hele ugen. Familienet 
Brogaarden sender en forespørgsel ud til deres net-
værk af frivillige, om nogen har mulighed for at deltage 
med underholdning til børnene. 
 
Arrangørerne ønsker kontakt med lokalområdet og 
slutter ugen med en fælles grillfest, hvor alle er vel-
komne. 
 
Per Laugesen tilkendegav at Sankt Georgs Gilder ger-
ne hjælper til, hvor de har mulighed. 

 

d. Fælles foreningsmøde 
Udskydes til efteråret/vinteren pga. Frivillig Fredag. 
 

 
 
 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN 

5. Tema ”Frivillighus” Opfølgning på status for Frivillighus. 
 
Kommunen og Frivilligcentret er blevet enige om lokal-
tildelingen på Aulby Skole og flytter adresse ca. 1. 
august 2016. 
 
Frivilligcentret er pt. i dialog med kommunen om fælles 
rammer og praktiske forhold. 
 
Kommunen har lovet, at der bliver fundet en løsning for 
tilgængeligheden ved hovedindgangen.  
 
Det forventes at Sundhedsafdelingen, der pt. holder til i 
Teglgårdsparken, flytter til Aulby Skole i løbet af 1. 
halvår 2017. 

HJTN, AB 
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6. Personalepolitik MU-Samtale med Tanja blev afholdt tirsdag den 3. maj 
2016. Både Frivilligcentret og Tanja udtrykte tilfreds-
hed med samarbejdet. 
 

HJTN, TD 

7. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Kurser & arrangementer i 2016 
Er der behov for flere kurser? Medlemsforeningerne 
bliver spurgt til råds på foreningsmødet senere på året. 
 
- Andet 
Intet at bemærke. 
 
b. 
PR og markedsføring 
- Evaluering af maj måneds forening – Hjertefor-

eningens Lokalkomité i Middelfart. 
Foreningen har været tilfreds med markedsføringen og 
profileringen. 
 
Endvidere har der været en fin artikel om uddannelsen 
af bisiddere i Fyens Stiftstidende den 25.05.16. 
 
Generelt har Frivilligcentret og medlemsforeningerne 
været profileret med gode artikler i pressen de seneste 
måneder. 
 
- Juni måneds forening er Centerrådet i Skovgade. 

 

c. 
Frivilligdagen 30.09.2016 – Veje til deltagelse 

Programmet for dagen er så småt ved at tage form. Pt. 

har vi booket tidligere SF minister Özlem Sara Cekic til 

at holde indlæg samt bandet Backyard Alley til at un-

derholde. 

 

Frivillig Fredag kommer til at foregå på Aulby Skole i 

tidsrummet kl. 15.00 til 19.00 under overskriften: Mid-

delfart Frivillighus – veje til deltagelse. 

 

Udover indlæg og musikunderholdning vil der være 

små caféer med repræsentanter fra medlemsforenin-

gerne under overskriften: Borgermøde Middelfart. 

 

En afghansk familie åbner i dagens anledning et lille 

spisested i Middelfart Frivillighus, hvor de afprøver 

restauratørbranchen for en dag. De sælger afghanske 

specialiteter til fornuftige priser. 

 

Der bliver underholdning til børnene. Nærmere infor-

mation herom følger. 

 

 
HJTN, TW 
 

 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB, JHM, 
TW 

8. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. 
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” 
Tirsdag den 17. maj blev der afholdt møde på Anna 
Trolle Skolen i Brenderup. Partnerskabsaftalen og 
Sprudle- og aftalelisten med praktiske oplysninger er 
på plads og afventer pt. godkendelse ved Middelfart 
Kommune. 
Projektopstart forventes at blive i løbet af sensomme-
ren dog senest uge 43. 
 

HJTN 
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Næste møde er torsdag den 30. juni 2016 på Østre 
Skole, hvor strategien for fælles annoncering og pres-
semeddelelser, foldere og plakater skal på plads. Pla-
kater, foldere mm. deles bl.a. ud på Foreningsdagen i 
Brenderup den 23. september 2016. 
 
Ældre Sagen støtter op om projektet og vil gerne bi-
drage økonomisk til annonceringen. Endvidere bliver 
information om projekt skolevenner sendt ud til Ældre 
Sagens godt 5000 medlemmer. 
 
b. 
Møde i Frivilliggruppen – 17.05.2016 

 Orientering om status for Frivillig Fredag. 

 Lis orienterede om den kommende kommuna-
le indsats ”Når jeg bliver gammel”. 

 Drøftelse af tilskudsmulighederne for hen-
holdsvis de folkeoplysende foreninger og de 
sociale frivillige foreninger. Herunder tilde-
lingskriterierne for hhv. §18 og §79 midlerne 
samt tildelingskriterierne for de folkeoplysende 
foreninger. Hvordan kan puljerne understøtte 
samspillet på tværs? 

 Drøftelse af socialøkonomiske modeller ifht. 
flygtninge med en håndværksmæssig bag-
grund, der ønsker at starte egen virksomhed. 

 Henvendelse fra Iben Løvstad vedrørende be-
søgsvenner til udviklingshæmmende og andre 
udsatte borgere som ikke længere visiteres til 
ydelser. Det er aftalt at idéen tages op til For-
eningsdagen i Brenderup, Trekantens Kultur-
dage og Frivillig Fredag for at få en pejling på 
interessen. 

c. 
Foreningsdag i Brenderup – 23.09.2016 
Pt. intet at bemærke. 
 
d. 
Event ”Danmark spiser sammen” - uge 17. 
Lørdag den 30. afholdt Ældre Sagen i samarbejde med 
Ungdomshuset Walker og støtteforeningen for Walker 
brunch, hvor ældre kunne møde unge og unge møde 
ældre. Arrangementet var velbesøgt. 
 
Frivillignet havde samme dag et mad arrangement på 
Østre Skole med overskriften ”Mad for alle” – kom og 
mød de nye medborgere. Eftermiddagen var en suc-
ces med over 100 besøgende. 
 
Ældre Sagen, Frivillignet og Frivilligcentret lavede fæl-
les annoncering i hhv. Melfar Posten og Ugeavisen 
Vestfyn. Arrangementet blev ligeledes omtalt med 
flotte artikler i Fyens Stiftstidende den 22. april samt 1. 
maj 2016. 

 
e. 
Henvendelse fra Iben Løvstad om besøgsvenner 
Se venligt punkt 8 b.  
 
f. 
Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget 
HJTN, AB og TW deltog i dialogmødet med Social- og 
Sundhedsudvalget den 11. maj 2016. 
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HJTN orienterede udvalget om Frivilligcentrets aktivite-
ter og projekter og udleverede den nyudkomne Årsbe-
retning 2015. 
Der blev taget udgangspunkt i vores samarbejdsaftale 
og udvalget var meget interesseret i, hvad der rører sig 
på integrationsområdet. 
 
Endvidere blev socialøkonomiske virksomheder og 
projekt ”Når jeg bliver gammel” drøftet.  
 
g. 
Andet 
Intet at bemærke. 
 

9. ”Bordet rundt” Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter i 
de foreninger man repræsenterer. 
 
SEI orienterede om, at Familienet Brogaarden fik bevil-
liget §18 midler til deres efterårs- og vinterferielejr. 
Endvidere undersøger foreningen pt., om det er muligt 
at lave et Sankt Hans arrangement. 
 
TD orienterede om, at Ældre Sagen i øjeblikket kører 
på lidt lavere blus end normalt, da de pt. er ramt af 
sygdom i bestyrelsen. 
 
IL meddelte, at Middelfart Pensionistforeningen har 
udflugt til Sprogø den 8. juni samt til Cirkusrevyen i juli 
måned. 
 
EJ fortalte, at Frivillignet deltager i FN´s International 
dag for flygtninge. De markerer dagen med et grill-
arrangement på det gamle behandlingshjem i Udby 
søndag den 19. juni 2016. 

 

Alle 

10. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 
Den sidste måneds tid har været præget af travlhed. 
De kommunale årsbookinger er indberettet og vi afven-
ter pt. svar på vore ønsker for lokaler i skoleåret 
2016/2017. 
 
Kontoret har deltaget i en del møder om bl.a. skole-
venner, Frivilliggruppen, Frivillig Fredag, Social- og 
Sundhedsudvalget, månedens forening samt afholdt 
og deltaget i bisidderkursus. 
 
Mange henvendelser omkring Frivilligcentrets flytning 
og muligheder for booking af andre mødelokaler end 
mødelokale 3 bag kontoret i Bakkehuset. 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 
Udbetalingsblanketten til Socialministeriet er udfyldt og 
afsendt. Vi har i starten af maj modtaget de første ud-
betalinger af grundfinansieringen 2016. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
Både hjemmesiden og Facebook bliver løbende opda-
teret med nyheder, så klik forbi og følg med i, hvad der 
rører sig. 
 

TW 
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11. Eventuelt Datoer til bestyrelsesmøder - 2. halvår 2016. 
 

 25. august 2016 kl. 10.00 

 29. september 2016 kl. 10.00 

 27. oktober 2016 kl. 10.00 

 24. november 2016 kl. 10.00 

 15. december 2016 kl. 12.30 
 
Den store rapport med evaluering af frivilligcentrene i 
Danmark er kommet. Rambøll, der har stået for evalu-
eringen for Socialstyrelsen er kommet med 9 anbefa-
linger. 
 

1. Større stabilitet i de økonomiske rammer 
2. Resultatbaseret ledelse med respekt for frivil-

lighedsområdet. 
3. Styrkelse af bredden i centret ved at mobilisere 

de rette kompetencer. 
4. Bredt sammensat bestyrelse, der afspejler lo-

kalmiljøet og har forskellige kompetencer. 
5. Aktiv brug af strategi med resultatmål. 
6. Strategisk handleplan med prioriterede indsat-

ser. 
7. Et velfungerende samarbejde mellem frivillig-

center og kommune. 
8. Synliggørelse af centrets værdi samt øget fo-

kusering af centrets arbejde gennem resultat-
mål og resultatopfølgning 

9. Formulering af nyt mindstegrundlag for et vel-
fungerende frivilligcenter samt øget understøt-
telse af det resultat- og udviklingsorienterede 
arbejde. 

 
Frivilligcenter Middelfart er godt med på alle 9 punkter, 
og er bevidst om, at der altid er mulighed for forbedrin-
ger. 
 
Rapporten kan downloades via  
http://www.frivilligcentermiddelfart.dk/frivilligcenter-
nyheder 
 

  

 

 

 

 

Næste møde:   
23.06.2016 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.    


