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 23.06.2016 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Thorkild Damm (TD), Inge Lodberg
(IL), Eleanor Jensen (EJ), Palle Hansen (PH), Jonna Hansen Madsen (JHM), Irma Greve (IG)
og Jørgen Jensen (JJ)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:

Per Laugesen (PL)

Fraværende: Stine Engelhardt Ibsen (SEI)

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 26.05.2016

Godkendt med følgende bemærkning.

Initiativ

Pkt. 8a – 3. afsnit:
Information sendes ud til hele bestyrelsen i Ældre Sagen og ikke til alle 5.000 medlemmer.
Pkt. 7c – 1. afsnit:
Özlem Cekic er tidligere folketingsmedlem for SF og
ikke som skrevet tidligere minister.
3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

HJTN, JJ

Økonomien ser fin ud.
4.

Indsatsområder 2016

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
vedrørende:

a. Pårørendeguide

PH

Arbejdsgruppen har møde den 30. juni 2016, hvor de
får besøg af Pårørenderådgiver fra Assens Kommune.
Hun orienterer om arbejdet som Pårørenderådgiver i
Assens Kommune.
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b. Bisiddere
Det blev aftalt, at henvendelser til Frivilligcentret fra
borgere, der ønsker hjælp fra en bisidder fremover, alt
afhængig af emnet, bliver henvist til enten:

HJTN

Ældre Sagen – Bent Larsen
Frivillignet – Jytte Skovlund
Diabetesforeningen – Jonna Hansen Madsen
Bedre Psykiatri – Helle Bjerregård
AB & EJ
c. Flygtninge
Som omtalt i referatet fra den 26.05.16 afholder Frivillignet i samarbejde med Røde Kors, Kurdisk Dansk
Forening Middelfart og Syrisk Dansk Venskabsforening
sommerkursus i Kridthuset i Føns i uge 28.
Foreningerne har fået bevilliget kr. 30.000 fra Socialministeriet til kurset.
Endvidere kunne EJ oplyse, at der blandt flygtningene
hersker stor utryghed omkring boligsituationen, da flere
pr. 1. juli ikke har råd til de boliger de får tilbudt eller
har råd til at blive boende, hvor de bor nu. Kommunen
kan som loven pt. er skuet sammen ikke hjælpe de
nødstedte borgere.

5.

Tema ”Frivillighus”

d. Fælles foreningsmøde
Udskydes til et senere tidspunkt pga. Frivillig Fredag
den 30. september 2016.

HJTN

e. Besøg hos foreningerne
HJTN og TW tager i efteråret og vinteren 2016/2017
på besøg hos Frivilligcentrets medlemsforeninger.
Besøgene skal bl.a. oplyse om Frivilligcentrets virke,
muligheder, projekter, kurser, samskabelse, samarbejde mm.

HJTN, TW

Opfølgning på status for Frivillighus.
HJTN, AB & TW har den 9. juni 2016 været til møde
hos Lis Huge vedrørende praktiske spørgsmål omkring
flytningen til Aulby Skole. Mødet var yderst positivt og
det er aftalt, at Frivilligcentret får ansvaret for booking
af mødelokale 1 samt caféområdet ved Multisalen.

HJTN, AB, TW









a. Orientering om flytning
Diverse større ting, som ikke skal med til Aulby,
køres på genbrug i uge 26.
TW henter nøgler og adgangskode til Aulby Skole i
uge 26.
Udeholdet er bestilt til at flytte kontoret tirsdag den
2. august kl. ca. 09.00.
IT-afdelingen er bestilt til at installere netforbindelse m.m. 3. august fra morgenstunden.
Den automatiske døråbner ved indgang D afmonteres den 3. august og installeres efterfølgende
ved hovedindgangen på Aulby Skole.
b. Offentlig transport til Aulby/Vejlby
TW har undersøgt mulighederne for offentlig
transport til Aulby. Busruterne 405, U826/U827 og
361 stopper i Aulby. Telekørsel kan benyttes efter
kl. 17.00 på alle hverdage. Der er ingen transportmuligheder i tidsrummet kl. ca. 09.00 til 14.00 på
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hverdage.
Frivilligcentret beder Kommunen om et møde vedr.
transportmulighederne.



6.

Personalepolitik

c. Annoncering
Annonce i Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn i
uge 26, at Frivilligcentret flytter og kan træffes på
ny adresse pr. 08.08.16.
Annonce i Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn i
uge 32 i samarbejde med Selvhjælp FredericiaMiddelfart. ”Kig forbi til en kop kaffe”.

Uddannelse i strategisk lederskab

HJTN, TD

FriSe udbyder i samarbejde med Center for Diakoni og
ledelse et uddannelsesmodul i efteråret 2016, som er
særligt målrettet ledere af frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.
Modulet er en del af FriSes strategi om at styrke den
strategiske ledelse i frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.
TW er tilmeldt uddannelsen med opstart i oktober og
afsluttes med eksamen i slutningen af november 2016.
7.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Kurser, temamøder og uddannelser
- Kurser & arrangementer i 2016
- Andet

HJTN, TW

b.
PR og markedsføring
- Evaluering af juni måneds forening – Centerrådet i
Skovgade.
Foreningen har været meget tilfreds med markedsføringen og profileringen. Både annonce, pressemeddelelser og synlighed på Frivilligcentrets Facebook og
hjemmeside har givet god respons.

HJTN, TW

- Juli, august og september måneds forening.
Pga. sommerferie og flytning vil der ikke være nogen
månedens forening i juli og august.
September måneds forening bliver MOTION i dagtimerne.

c.
Frivilligdagen 30.09.2016
– Middelfart Frivillighus - Veje til deltagelse
Næste møde i arbejdsgruppen er den 9. august 2016.
8.

Orientering fra formanden a.
bl.a.
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” – 30.06.16
IG forespurgte om det er muligt, at Plejecentrerne
”adopterer” skoleklasser som besøgsvenner. Forespørgslen medbringes på mødet den 30.06.16.

HJTN, AB, JHM,
TW

HJTN

b.
Møde i Frivilliggruppen – 23.08.2016
Pt. intet at bemærke.
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c.
Foreningsdag i Brenderup – 23.09.2016
Pt. intet at bemærke.
d.
Nyt medlem nr. 47
Velkommen til Patchwork Klubben i Nr. Aaby som nyt
medlem hos Frivilligcentret.
e.
Forsikring af frivillig
HJTN og TW har haft møde med assurandør Tina
Morthorst fra TopDanmark den 21.06.16.
Middelfart kommune må pt. ikke forsikre frivillige og
frivillige er som udgangspunkt ikke berettiget til erstatninger via arbejdsskadestyrelsen, da de kun dækker
lønnet personale. Der er umiddelbart 2 muligheder:



Heltidsulykkesforsikring.
Kollektiv ulykkesforsikring.

Frivilligcentret arbejder videre med mulighederne ifbm.
projekt ”Skolevenner”.
f. Andet
HJTN og AB har været til formandsmøde for Frivilligcentre i Region Syddanmark den 1. juni 2016. Værtsskabet går på skift og denne gang var Middelfart Frivilligcenter vært.
Der er god substans i møderne og der udveksles erfaringer og idéer. Sekretariatschef Casper Bo Danø fra
FriSe deltager i næste møde for at fortælle om den nye
Frivilligrapport.
9.

”Bordet rundt”

Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter i Alle
de foreninger man repræsenterer.
Intet at bemærke.

10.

Kontoret ’siden sidst’

a.
TW
Kontakt med foreningerne
Årsbookingerne for skoleåret 2016/2017 er på plads.
Alle foreninger har pr. mail modtaget ordrebekræftelser
på deres bookinger.
Der har været 7 forskellige puljer den seneste måned
som foreningerne har kunnet søge til forskellige formål.
Foreningerne er underrettet pr. mail.
b.
Grundfinansiering 2016
Pt. intet at bemærke.
c.
Hjemmeside & sociale medier
Både hjemmesiden og Facebook bliver løbende opdateret med nyheder, så klik forbi og følg med i, hvad der
rører sig.

11.

Eventuelt

AB foreslog at bestyrelsen fra 2017 eventuel skal ændre mødefrekvensen fra 1 gang pr. måned til hver 2.
måned. Bestyrelsen tænker over forslaget.
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TD ønsker oftere opdateringer til bestyrelsen fra møder
som HJTN, AB og TW deltager i. Dette tages til efterretning.
Alle ønskes en rigtig god sommer.
Frivilligcentret holder sommerferielukket fra den 1. juli
til 31. juli 2016.

Næste møde:
25.08.2016 kl. 10.00 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart.
Generelle oplysninger til foreningerne:
Frivilligcentret har pr. 8. august 2016 adresse på Aulby Skole, Vejlbyvej 9, Vejlby, 5500 Middelfart.
Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 1, på Vejlbyvej 9, Middelfart. Her er handicapindgang og –toilet, tekøkken
og plads til mindst 16 personer.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.
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