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Vejlbyvej 9 
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 29.09.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

 

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

Lodberg (IL), Eleanor Jensen (EJ), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Jonna Hansen Madsen 

(JHM), Palle Hansen (PH), Irma Greve (IG) & Per Laugesen (PL) 

 

Gæst: Kia Finjord, Ungdommens Røde Kors  

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Jørgen Jensen (JJ)   
 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Besøg af Ungdommens 
Røde Kors i Middelfart 

Ungdommens Røde Kors i Middelfart er nyt medlem af 
Frivilligcentret og kommer og præsenterer sig selv. 
 
Kia Finjord fra sekretariatet ved Ungdommens Røde 
Kors i Odense fortæller om foreningen som mere eller 
mindre kun eksisterer Danmark. Foreningen fokuserer 
hovedsagligt på børn og unges trivsel og laver aktivite-
ter målrettet til dem. 
 
Der er pt. ca. 5.000 aktive frivillige i Ungdommens 
Røde Kors på landsplan. 
 
Foreningen inddrager meget skoler og spørger de 
frivillige til råds, når de afdækker behovene i de byer, 
hvor de er repræsenteret. 
 
I Middelfart har man f.eks. en madklub for 4.- 6. klas-
ses elever. I Grimmermosehuset tilbydes lektiehjælp 
for børn af anden etnisk herkomst og derudover søger 
foreningen frivillige mentorer til børn og unge som må-
ske har brug for en ven, hjælp til lektier, en at følges 
med til arrangementer mm. Foreningen gør meget ud 
af at matche mentorerne rigtigt med unge mennesker. 
 
Ungdommens Røde Kors har ligeledes et meget tæt 
samarbejde med elever på Middelfart Gymnasium. 

 

2. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   
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3. Godkendelse af referat 
fra mødet 25.08.2016 
  

Mogens K. Hansen, Røde Kors Middelfart - rettelse til 
punkt 5 B. 
Integrationsgruppen består af Røde Kors, Mentorfor-
eningen, Frivillignet samt Middelfart Kommune. I refe-
ratet var Røde Kors desværre ikke nævnt. Beklager 
fejlen. 

 

 TW 

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

HJTN, JJ 

5. Mødestruktur 
 

Dialog om fremtidige bestyrelsesmøder. 
 
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde er der enighed 
om, at nye tiltag indføres gradvis. Et af de nye initiati-
ver er bl.a. at nye medlemsforeninger præsenterer sig 
selv på førstkommende bestyrelsesmøde i Frivilligcen-
tret – derfor præsentation af Ungdommens Røde Kors 
i Middelfart under pkt. 1. 
 

Alle 

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

 
a. Pårørendeguide 

Palle og Kirsten Hansen, der har stået i spidsen for 
arbejdsgruppen ”Pårørendeguider”, har afholdt møde 
med HJTN og TW i Frivilligcentret. Arbejdsgruppen har 
haft udfordringer med at få projektet op at stå og finde 
frivillige til at blive uddannet til pårørendeguider. 
 
Derfor ønsker gruppen at nedlægge arbejdsgruppen 
og overdrage den viden, der er oparbejdet i projektet til 
Styregruppen for projekt ”Når jeg bliver gammel”. Sty-
regruppen er orienteret og ser det som en naturlig del, 
at Pårørendeguider kan blive en del af indsatsområ-
derne. 

 
b. Besøg af foreningerne 

Intet nyt at bemærke. 
 
 

 
 
 
 
PH 
 
HJTN 

 

7. Foreningsmøde Afholdes i foråret 2017. 
Intet nyt at bemærke. 
 
 

HJTN, AB 

8. Personalepolitik Orientering fra kontormøde med Selvhjælp Fredericia-
Middelfart den 01.09.2016 
 
På mødet deltog Annie Karen Pedersen, Kirsten Pe-
dersen, Vita Andreasen, Hans-Jørgen Tarup, Allan 
Bentzen og Tanja Wraae. 
 
Bestyrelsens retningslinjer for lån af kontorarbejds-
pladser blev gennemgået og der blev aftalt, at der 
fremadrettet afholdes interne kontormøder ca. 2-4 
gange årligt eller efter behov. Der blev fra begge parter 
udtrykt tilfredshed med mødet. 
 

HJTN, TD 

9. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
Intet nyt på nuværende tidspunkt. 
 
 
 

HJTN, TW 
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b. 
PR og markedsføring 

 Månedens forening i september er MOTION i 
dagtimerne og foreningen har udtrykt tilfreds-
hed med markedsføringen og profileringen. 

 Oktober måneds forening er Scleroseforenin-
gens Lokalafdeling Vestfyn som dækker Mid-
delfart og Assens Kommuner. 

 Frivillig Fredag er markedsført i Melfar Posten 
med en ½ siders annonce, samt rigtig fin pres-
seomtale i både Melfar Posten og i Fyens 
Stiftstidende. 

c. 
Frivilligdagen 30.09.2016 

 – Middelfart Frivillighus - Veje til deltagelse 

 

Bestyrelsen fik fordelt arbejdsopgaver til Frivillig Fre-

dag og glæder sig til dagen, hvor der bl.a. er officiel 

indvielse af Frivilligcentrets nye lokaler ved Borgmeste-

ren samt naturligvis spændende foredrag med Frederik 

Boll fra Ingerfair, Borgermøde Middelfart, underhold-

ning ved Backyard Alley og dejlig mad, som er lavet af 

en afghansk familie fra Middelfart. 

 

 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB, JHM, 
TW 

10. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. 
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” 
Projektet blev præsenteret på Aktivitetsmessen i Bren-
derup den 23. september 2016, hvor der var stor inte-
resse for det nye tiltag. Efterfølgende er projekt ”Sko-
leven” fulgt op af en større artikel i Fyens Stiftstidende. 
 
Projektet forventes at ”gå i luften” efter efterårsferien 
på Anna Trolles Skolen, hvor 2 frivillige allerede har 
meldt sig. 
 
Vestre Skole har ligeledes vist interesse for projektet. 
Vi afventer pt. nærmere fra Vestre Skole. 
 
Ældre Sagen ønsker fortsat at hjælpe med formidlin-
gen af ”Skolevenner” til deres medlemmer i Middelfart 
Kommune og hjælper ligeledes med finansiering af 
annonceringen af projektet. 
 
b. 
Møde i Frivilliggruppen – 06.10.2016 
Bestyrelsen ønsker, at følgende punkter tages med til 
mødet i Frivilliggruppen: 
 

 Frustration i foreningerne omkring lokalesitua-
tionen især i Østergades Forsamlingshus. 

 Diabetesforeningen har ingen cafémøder i ef-
teråret 2016 pga. lokalesituationen i Østerga-
des Forsamlingshus. 

 Opstramning omkring aflysning af bookede lo-
kaler. 

 Gratis benyttelse af multihallen i Vejlby – især i 
dagtimerne. 

 
c. 
Foreningsdag i Brenderup – 23.09.2016 
Arbejdsgruppen for Aktivitetsmessen i Brenderup har 
evalueret dagen. Mange foreninger deltog og mange 
foreninger blev lokaliseret. Aktivitetsdagen blev ikke 
besøgt af så mange som håbet. Årsagen hertil var 

HJTN 
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måske pga. et større spisearrangement i seniorfor-
eningen i Brenderup samme aften. 
 
Arbejdsgruppen har endvidere besluttet, at arrangere 
en tilsvarende aktivitetsmesse i Nr. Aaby i januar 2017 
for lokalområderne Båring, Føns og Nr. Aaby. 
 
d. 
Andet 

 Social- og Indenrigsministeriet har netop ud-
sendt udkast til lovændring omkring redegørel-
se og forsikring af frivillige.  
Frivilligcentret afventer afgørelsen.  

 HJTN og TW har møde med Lis Huge 
24.10.16. Notat/lejeaftale med betingelser for 
kontor- og mødelokalet på Vejlbyvej 9 udar-
bejdes. 

 HJTN, AB og TW har deltaget i det første sty-
regruppemøde for projektet ”Når jeg bliver 
gammel”. Styregruppen består yderligere af 2 
repræsentanter fra Ældrerådet, Frivilligkoordi-
nator fra Middelfart Kommune og 2 repræsen-
tanter fra sundhedsafdelingen. Kommunen har 
ansat 4 personer til at varetage projektet over 
en 2 årig periode. Referat fra mødet i styre-
gruppen er vedhæftet til orientering og drøftes 
på næste bestyrelsesmøde.  

 HJTN og AB deltog 07.09.16 i dialogmøde 
med byrådsmedlemmerne vedrørende budget-
forliget. Der var en god dialog og der blev fra 
byrådets side lyttet til tanker og ønsker for det 
kommende budget. 

 Middelfart Kommune inviterer de frivillige soci-
ale foreninger til dialogmøde om §18 og §79 
midler den 10.10.16 kl. 16.00-18.00 på An-
lægsvej 6 i Ejby. Invitation er sendt ud til alle 
foreninger. Tilmelding sker direkte til Vivi 
Byrnel hos Middelfart Kommune på mail:  
vivi.byrnel@middelfart.dk 

 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 

 Røde Kors har stor landsindsamling søndag 
den 2. oktober, hvor de mangler indsamlere. 
Frivillige indsamlere kan henvende sig i Røde 
Kors butik i Middelfart søndag kl. 10.00. 

 Igen i år får Røde Kors travlt med julehjælp til 
nødstedte familier. 

 Integrationsgruppen gør en indsats for at få 
vendt den negative retorik i pressen. 

 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 

 Der har været afholdt bestyrelsesmøde. Her 
blev bl.a. kontormødet med Frivilligcentret 
drøftet. Bestyrelsen var tilfreds med mødet. 

 Bevillingen fra Trygfonden for søndagskaffen i 
Middelfart Kommune stopper ved udgangen af 
december 2016. Søndagskaffen fortsætter i 
frivilligt regi i Middelfart i 2017. Foreningen vil 
bruge erfaringen fra Middelfart til at oprette 
søndagskaffe i Fredericia Kommune i efteråret 
2016. 

 
 

 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
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Frivillignet: 

 Kommunen har netop udsendt breve om, hvor 
meget flygtningene hver i sær er nedsat i ydel-
ser. Brevet skaber meget forvirring pga. 
sprogbarrierer og mange frustrationer, da der 
nu ikke er råd til at betale f.eks. vintertøj mm. 
Frivillignet hjælper så vidt muligt med at over-
sætte brevene fra Kommunen og må ellers 
henvise til sagsbehandlerne på Jobcentret. 

 
Middelfart Pensionistforening: 

 Der afholdes jævnligt aktiviteter og udflugter. 
Medlemmer orienteres via medlemsbladet. 

 
Ældre Sagen: 

 Der afholdes jævnligt aktiviteter og udflugter. 
Medlemmer orienteres via medlemsbladet. 
 

Diabetesforeningen: 

 Foreningen har pt. nedlagt cafémøderne i ef-
teråret 2016. Foreningen er gået i tænkebok-
sen. 
 

Familienet Brogaarden: 

 Stine kommer tilbage fra barsel 21. november. 

 Familienets arbejde er ramt af, at køkkenet på 
Pindstrupcentret er lukket. Frivillige skal nu 
selv lave maden til deres aktiviteter og arran-
gementer. Der mangler derfor frivillige til køk-
kenarbejde mm. 

 Stine arbejder med at få gang i og oprettet en 
lokal frivilligbørs. Stine er tilmeldt kursus til op-
rettelse af frivilligbørs. 

 
Centerrådet i Skovgade: 

 Klimahaven er næsten færdig. Der er nu opret-
tet en frivillig forening ”Havens venner” med pt.  
3 frivillige, som hjælper med at holde haven 
pæn og ren. 

 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 

 Foreningen har oprettet en café for mænd, 
som holder til i Østergades Forsamlingshus. 
Det har vist sig være et stort behov for, at 
mænd mødes med mænd og får talt om de 
problemer og udfordringer der er ved at være 
pårørende til en psykisk sårbar. 

 
Høreforeningen: 

 Foreningen låner gerne teleslynge ud til arran-
gementer.  

 

EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL 
  
 
 
TD 
 
 
 
JHM 
 
 
 
SEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IG 
 
 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
 
 
 
 
PL 

12. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 

 Der har været afholdt møde med Røde Kors i 
Nr. Aaby, med gensidigt orienterede om opga-
ver, aktiviteter, arrangementer og muligheder 
for at hjælpe hinanden. Lone Lauridsen som er 
ny formand for Røde Kors i Nr. Aaby efter-
spurgte et netværk for frivillige ledere. Denne 
forespørgsel tager vi med på de kommende 
foreningsmøder i efteråret og vinteren 
2016/2017. 

 Koordinering og udarbejdelse af markedsfø-

TW 
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ringsmateriale for ”Skolevenner”. 

 Nyt medlem: Ungdommens Røde Kors i Mid-
delfart. 

 Månedens forening i september. 

 Færdig indretning af Frivilligcentret ved hjælp 
fra PH. 

 Samtale med den første frivillige ”Skoleven”. 

 Generelt mange henvendelser pr. telefon og 
pr. mail. 

 Koordinering af Frivillig Fredag. 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 

 Intet at bemærke. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 

 Intet at bemærke. 
 

13. Eventuelt TD gjorde opmærksom på, at han har problemer med 
sidevisninger på Frivilligcentrets hjemmeside. Lars 
Kamp og TW undersøger årsagen. 
 

  

 
Næste møde:   
27.10.2016 kl. 10.00 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9. 
   

Generelle oplysninger til foreningerne: 

Frivilligcentret ligger pr. 8. august 2016 på 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.    


