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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 26.01.2017 kl. 10.00 – 12.00   

 

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

pkt.4, Inge Lodberg (IL), Eleanor Jensen (EJ), Jonna Hansen Madsen (JHM), Stine Engel-

hardt Ibsen (SEI), Irma Greve (IG), Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ) til og med 

pkt.4. 

 

Referent: Tanja Wraae 

 

Gæst:  My Gaarde Andreassen, Regional Projekt Frivillig-konsulent   

 

Afbud: Palle Hansen (PH)   
 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Besøg af Projekt Frivillig-
konsulent for region Syd-
danmark 

My Gaarde Andreassen fortæller om Projekt Frivillig. 
 
My varetager opgaverne for Projekt Frivillig i Region 
Syddanmark fra kontoret i Odense. 
 
Projekt Frivillig er finansieret via Finansloven og har 
intet med de puljer at gøre (PUF & FRIG), som Selv-
hjælp og Frivilligcentre er afhængige af. 
 
Projekt Frivillige fokuserer udelukkende på ungdoms-
frivillighed og formidlingen af kontakten til ungdomsud-
dannelserne som f.eks. VUC, gymnasiet, teknisk skole, 
handelsskolen osv., men også til de sociale- og folke-
oplysende foreninger samt til spejderbevægelserne. 
 
Erfaringer viser, at Projekt Frivillig fungerer bedst i de 
foreninger der i forvejen er repræsenteret af unge 
mennesker. ”Samtaleboblen” – en form for mentorord-
ning for unge på ungdomsuddannelserne har stor suc-
ces i f.eks. Odense. 
 
Erfaringen viser også, at jo mere konkret et stillingsop-
slag er beskrevet i f.eks. opslag på www.frivilligjob.dk, 
jo lettere er det at få unge frivillige. Vigtigt er det også, 
at de unge får ansvar og har medindflydelse. 
 
Idet stillingsopslag til unge mennesker i dag skal være 
meget konkrete og helst være skrevet i et sprog de 
associere med, har Projekt Frivillig en række unge 
frivillige tilknyttet, som gerne hjælper foreningerne med 
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feedback på stillingsopslag før de offentliggøres på 
f.eks. www.frivilligjob.dk 
 
Langt de fleste ungdomsinstitutioner har en frivilligko-
ordinator/frivilligvejleder ansat, som man til hver en tid 
kan tage kontakt til, hvis man søger unge mennesker 
til bl.a. et 20 timers frivilligjob eller lignende.  
 
Projekt Frivillig vil over de kommende år i samarbejde 
med ungdomsuddannelserne afholde temauger med 
særlig fokus på frivilligt arbejde. I den forbindelse vil de 
lokale foreninger blive tilbudt at deltage. 
 
Arbejdet for de kommende år har 3 step, hvor man 
allerede nu har godt gang i punkt nr. 1 – Unge i fokus. 
 

1. Unge i fokus – gøre opmærksom på Projekt 
Frivillig 

2. Ung parat forening – uddannelse af foreninger 
3. Foreningsparate – uddannelse af unge 

 
Spørgsmål til Projekt Frivillig kan altid stilles til My på 
telefon: 21 16 02 41 eller på mail:  
projektfrivillig@frivilligcenter-odense.dk 
 

2. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

3. Godkendelse af referat 
fra mødet 24.11.2016 

Godkendt.   

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

HJTN, JJ 

5. Generalforsamling 2017 Generalforsamling - 28.03.2017 i store glassal i Øster-
gades Forsamlingshus. 
 
På valg til bestyrelsen: 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Røde Kors 
Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Jonna Hansen Madsen, Diabetesforeningen 
 
På valg som suppleanter: 
Irma Greve, Centerrådet i Skovgade 
Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende 
Per Laugesen, Høreforeningen 
 
Foredrag: 
Hans Lauge, tidligere højskolelærer fra Vejle Idræts-
højskole, konsulent i Discover A/S og sportschef i Vejle 
Boldklub er booket til at holde foredrag om ”Hvordan 
holder vi gejsten oppe i det frivillige arbejde?”. 
 
Foredraget giver en række skitser til, hvordan ledelse 
kan påvirke det frivillige arbejde og konkrete værktøjer 
til at fastholde energien og motivationen hos den en-
kelte. Tilsat humor – hjerne og hjerte. 
 
Tilmelding til generalforsamling nødvendt mht. forplej-
ningen. 
 
Indkaldelse til generalforsamling sendes ud i løbet af et 
par uger. 
 
 

HJTN 
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6. Frivilligbørs Nyt fra Stine 
 
Stine var på kursus i slutningen af november hos  
CFSA for at høre om Frivilligbørs konceptet. 
 
Frivilligbørs er et veludviklet koncept – en form for 
markedsplads for frivillige foreninger, kommunen og 
erhvervsvirksomheder. Grundprincippet er at indgå 
samarbejdsaftaler på ressourcer på tværs af forenin-
ger, kommunen og erhvervsvirksomheder. Der er in-
gen økonomi blandet ind i samarbejdsaftalerne. 
 
Mange Frivilligcentre har rigtig gode erfaringer med 
afholdelse af en frivilligbørs – dog kræver det en del 
manpower idet planlægningen og kontakten til forenin-
ger, kommunen og erhvervsvirksomheder er en lang 
proces.  
 
I Middelfart Kommune kunne en frivilligbørs indgå som 
en del af Frivillig Fredag eller til det kommende stor-
møde for foreningerne i november. 
 
Stine undersøge om der er byer ,der i nærmeste frem-
tid afholder en frivilligbørs, så Frivilligcentret kan kigge 
forbi og få inspiration og viden om afholdelse af en 
frivilligbørs. 
 

SEI 

7. Indsatsområder 2017 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslut-
ning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 
vedrørende: 

 
a. Flygtninge 
Frivillignet har fået nyt navn og hedder nu fremover 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart 
(DFFM). 
 
Foreningen har fået penge fra TrygFonden til dette års 
sommerkurser for traumatiserede familier som afhol-
des ved Vejlby Fed i uge 28. I den forbindelse søges 
der efter et sommerhus i nærheden, hvor underviserne 
på sommerkurset kan bo.  
 
DFFM er meget opmærksom på, at der bør gøres en 
ekstra indsats for de unge mænd, der er overladt lidt til 
dem selv. Derfor bliver dette et fokuspunkt på som-
merkurset i 2018. 
 
I 2017 er et af indsatsområderne kvinderne, da de ofte 
er sværere at integrere i det danske samfund end 
mændene pga. kulturforskelle og et andet syn på kvin-
deroller. Det er en stor opgave og der mangler penge 
til projektet. Foreningen ønsker at kunne invitere fore-
dragsholdere til at fortælle om ligestilling, kvinderoller 
mm. så emnerne efterfølgende kan diskuteres med 
kvinderne, så de kan få en større forståelse og finde 
sig bedre tilrette i Danmark. 
 
b. Besøg af foreningerne 
De første foreningsmøder (den 16.01 og den 23.01) er 
afholdt.  
 
Referat fra hvert møde sendes til deltagerne. Når alle 
møder er gennemført samles referaterne i et doku-
ment, som sendes til alle medlemsforeninger, så man 
kan holde sig orienteret om, hvad der har været drøftet 
på de forskellige møder, hvilke ønsker der er frem-

 
 
 
 
AB, EJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

kommet og hvilke aftaler der er indgået.  
 
c. Evaluering af indsatsområder 2016 
Langt de fleste aktiviteter og initiativer som bestyrelsen 
ønskede at tage hånd om i 2016 er udført. Bestyrelsen 
er derfor tilfreds med udførelsen af indsatsområderne 
for 2016. 
 
d. ”Når jeg bliver gammel” 

Gennemgang af referat fra styregruppemødet den 
09.01.17. 

 Projektbeskrivelsen er nu færdig 

 Fokus på foreningsmødet i Nr. Aaby den 
03.03.17  

 Idéboks til aktivitetsdagen i Nr. Aaby 

 De 4 projektansatte, Boe, Caroline, Say-
saban og Jane er i gang med bl.a. hjem-
mebesøg, optimering af træningsforløb og 
kortlægning af foreningstilbud til +60 i Mid-
delfart Kommune 

 Drøftelse af bl.a. kursus i sund aldring og 
pensionist/seniorhøjskole 

 Diskussion om kommunikation og kontakt til 
ensomme borgere samt sparring omkring 
spørgsmål til kommende fokusgruppeinter-
views 

 Som noget nyt vil foreningerne ifbm. §18 & 
79 ansøgninger blive opfordret til at rede-
gør for, hvordan de tager imod nye med-
lemmer 
 

HJTN opfordrer foreningerne til at være aktive med 
ideer og nye tiltag – det er nu man har mulighed for at 
få medindflydelse. 

 
e. Nye tildelingskriterier 2018 
Intet nyt at bemærk på nuværende tidspunkt. 
 
f. Kurser for bestyrelser i 2017 
Input og ønsker fra foreningsmøderne til kurser i 2017 
gennemgås og iværksættes, når alle foreningsmøder 
er afsluttet i midten af februar 2017.  
 

 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
HJTN, TW 

 

8. Foreningsmøde Afholdes i november 2017. 
 
Arbejdsgruppen/udvalget for stormødet er: 
HJTN, TW, AB, JHM, SEI 
 

HJTN, AB 

9. Personale  HJTN, AB og TW har været til møde på Jobcentret 
17.01.17 for at høre om mulighederne for ansæt-
telse af hjælp til Frivilligcentret.  
 
Desværre må det konstateres, at der ikke er øko-
nomi til ansættelse af ekstra personale, hvorfor der 
arbejdes videre på en løsning med 1 eller 2 frivilli-
ge i stedet for. 

 

HJTN, TW 

10. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. Kurser, temamøder og uddannelser 
Der afventes pt. resultatet fra foreningsmøderne ifht. 
ønsker til fremtidige kurser, uddannelser og foredrag.  
 
b. PR og markedsføring 
- Januar måneds forening – Kurdisk – Dansk Forening 

 Super flot disponering i både Ugeavisen Vest-
fyn, Melfar Posten og Fyens Stiftstidende. 

HJTN, TW 
 
 
 
HJTN, TW 
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 Foreningen er yderst tilfreds med markedsfø-
ringen og profileringen. 

 Foreningen har været meget proaktive ifht.  
deling af Facebookopslag fra både Frivilligcen-
tret og Vores Middelfart.   
 

- Februar måneds forening 

 Motionsvenner 
 

11. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” – 12.12.16 

 De 2 skolevenner på Anna Trolles Skole er 
kommet godt fra start. 

 Begge er skoleven i 0. klasse – den ene om 
tirsdagen og den anden om onsdagen. 

 Skolevennerne skal først og fremmest gøre en 
forskel for de stille børn (både drenge og pi-
ger). 

 Anna Trolles Skole ønsker at inddrage flere 
skolevenner. 

 Der annonceres efter flere skolevenner i hhv. 
Melfar Posten og på Fyens Stiftstidendes net-
avis - Middelfart lokalside i uge 4 og 5. 

 Faktura for annonce i Melfar Posten betales af 
Frivilligcentret og Ældre Sagen. 

 Frivilligcentret og skolevens koordinatoren på 
Anna Trolles Skole, Helle Lindequist deltager i 
skoleledermødet den 02.03.17 for at informere 
skolelederne i Middelfart Kommune om projek-
tet. 

 Annonce på www.Frivilligjob.dk 
 
b. Møde i Frivilliggruppen – 01.02.2017 
Bestyrelsen ønsker følgende punkter drøftet på det 
kommende møde i Frivilliggruppen: 

 Fælles ansøgning til tilgængelighedspuljen - 
ansøgningsfrist 01.03.17 

o Loftlift og hæve/sænkepuslebord til 
voksne til handicaptoilettet på Vejlby-
vej nr. 9 

 Alt mulig kvinde/mand til Vejlbyvej nr. 9, som 
kan gå til hånde med mødelokaler, køkken, op-
rydning mm. Hvilke muligheder er der for det? 

 Udfordring med den lokale idrætsforening 
ifht. deling/brug af lokalerne på Vejlbyvej nr. 9  

 Mangel på P-pladser - især om aftenen 

 Mangel på Lys ved P-plads og ved indgangen 
til Vejlbyvej 9 

 Transport til og fra Aulby 

c. Decemberkonferencen – 08.12.16 
HJTN, AB og TW deltog i Decemberkonferencen som 
arrangeres af Center for frivilligt socialt arbejde. Årets 
overskrift var: ”Frivilligheden går nye veje. Gør det en 
forskel?”. 
 

 Lektor Johannes Andersen og frivilligforsker og 
professor Lars Skov Henriksen (begge fra Aalborg 
Universitet) fortalte om, hvordan samfund og frivil-
lighed påvirker og udvikler hinanden. 

 

 I mindre grupper blev det diskuteret, hvordan 
samfundstendenser og frivillighedens mange ud-
tryk og arenaer påvirker den virkelighed vi færdes 

HJTN 
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i til hverdag. Undertemaerne var: 
1. Frivilligheden i foreninger 
2. Frivilligheden som netværk 
3. Frivillighed i den kommunale organisation 
 

 Professor Thomas Boje fra Roskilde Universitet 
offentliggjorde tal fra det nye alternative nationale 
regnskab for den frivillige sektor. 

 
 
d. Foreningsdag i Nørre Aaby i Vestfyns Hallerne – 
03.03.2017 
Invitationer er sendt ud til ca. 58 forening i Nr. Aaby, 
Båring, Roerslev og Føns. Indtil videre er der 26 for-
eninger tilmeldt.  
 
 
e. Frivillighus 
HJTN, AB og Mogens Hansen arbejder fortsat på en 
skrivelse til kommunen. Ønsket er en base i Middelfart 
by. 
 
 
f. Åbent hus arrangement i samarbejde med 

Sundhedsafdelingen og Selvhjælp Fredericia-
Middelfart – 03.02.17 

Sundhedsafdelingen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
og Frivilligcentret inviterer i fællesskab til Åbent hus på 
Vejlbyvej 9 den 3. februar kl. 15.00-18.00. 
 
Eftermiddagens program er: 

 Velkomst v/Sundhedschef Lis Huge. 

 Kaffe, rundvisning og mulighed for at få en 
snak med Sundhedspiloterne, Selvhjælp og 
Frivilligcentret. 

 Teaterforestilling: Dæmon i skjul – kvinde på 
spring. 

 Lynhistorier 
 
Alle er velkomne til Åbent hus arrangementet. Tilmel-
ding til info@frivilligcentermiddelfart.dk - senest 
01.02.17. 
 
g. Andet 

 Børns Voksen Venner har rettet henvendelse 
om at lave en afdeling af foreningen i Middel-
fart og gerne i samarbejde med Fredericia. Fri-
villigcentret har været behjælpeligt med opslag 
på Facebook samt rundskrivelse til medlems-
foreningerne. 

 

 HJTN, AB og TW deltager i FriSes generalfor-
samling i Vejle den 10. og 11. marts 2017. 

 

 Der arbejdes fortsat videre på muligheden for 
at ligestille de folkeoplysende foreninger og 
sociale frivillige foreninger ifbm. lokalebookin-
ger.   

 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Der er brugt kr. 100.000 til julehjælp i 2016. 
Foreningen afstår fra at søge §18 midler, idet indtje-
ningen i butikken dækker omkostningerne for de plan-

 
 
AB 
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lagte aktiviteter. 
 
Der arrangeres igen i år ferielejre for børn i sommerfe-
rien. Der bliver 2 ferielejre. 1 til børn i alderen 7-13 år 
og 1 for børn i alderen 14-17 år. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Pr. 01.02.17 ansættes Ann Pia Jakobsen 12 timer 
ugentligt til aflastning for Annie Pedersen. 
  
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Frivillignet har fået nyt navn og hedder fremadrettet 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart. 
 
Mange nye aktiviteter startes op. 
 
Foreningen bekymrer sig om den haltende økonomi 
blandt flygtningene. Der ses en tendens til at flygtnin-
gene opsiger telefon og internet abonnementer, forsik-
ringer mm., da de ikke har råd til disse. En skidt udvik-
ling. Mange har kr. 700,- tilbage til resten af måneden, 
når de faste udgifter er betalt. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Foreningen har døjet med medlemsnedgang efter at 
bankoafdelingen lukkede ned for nogle år siden og der 
ikke længere blev arrangeret så mange udlandsrejser. 
 
Nye spændende udlandsture i 2017 har dog bevirket, 
at medlemstallet er stigende igen. Den kommende tur 
går til Færøerne, hvor der er 38 tilmeldte. 
 
Ældre Sagen: 
Den nuværende formand Hanne Lauritsen går af ved 
næste generalforsamling, hvorfor foreningen søger ny 
formand samt frivillige til: 

 Socialt arbejde 

 IT, teknologi & web 

 Motion og sundhed 

 Arrangementer og medlemsaktiviteter 

 Organisation 

 Lokal indflydelse 

 PR og kommunikation  
 
Diabetesforeningen: 
Bestyrelsen for Diabetesforeningen ønsker at gå af og 
der søges derfor nye kræfter til bestyrelsesarbejdet til 
den kommende generalforsamling.  
 
Familienet Brogaarden: 
Intet at bemærke. 
 
Centerrådet i Skovgade: 
Succesen med undervisning i datastuen fortsætter. 
Den kommende sæson har 64 nye elever og 12 på 
venteliste. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Intet at bemærke. 
 
Høreforeningen: 
Intet at bemærke. 
 

 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
 
EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL 
  
 
 
 
 
 
 
 
TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
 
 
SEI 
 
 
IG 
 
 
 
 
PH 
 
 
PL 
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13. Kontoret    a. ”Siden sidst” 

 Nyt tilbud om hjælp til foreningsregnskaber 
v/Jonna Hansen Madsen. Tjek gerne hjemmesi-
den for yderligere information. 

 Sundhedsafdelingen flyttede ind på Vejlbyvej 9 1. 
januar 2017. Det giver god sparring og mulighed 
for samarbejde og synergier. 

 Indkøb af AV-udstyr. Mulighed for at låne flytbar 
projektor, lærred og højtaleranlæg til arrangemen-
ter i foreningerne. 

 Indkøb af opbevaringsskab med 10 særskilte rum 
til foreningerne. Først til mølle princip - henven-
delse herom til TW. 

 Planlægning af bl.a. foreningsmøder og general-
forsamling. 

 Daglig drift samt deltagelse i diverse møder. 
 

b. Grundfinansiering 2017 
Vi har fået endelig besked om, hvordan der skal søges 
om grundfinansiering i 2017. Tildelingskriterierne er 
uændrede og ændres først i 2018. 
 
Deadline for registreringsskema for Frivilligcentrene er 
31. januar 2017. 
 
Deadline for de 5 tildelingskriterier og budget er endnu 
ikke oplyst, men kriterierne ser således ud: 
 
1. Netværk mellem foreninger. 
2. Synliggørelse af frivilligt arbejde og hvervning af 

frivillige. 
3. Foreningsservice (udlån af lokaler) 
4. Minimum 20 medlemsforeninger (underskrifter) 
5. Kommunal medfinansiering 

 
 
c. Hjemmeside & sociale medier 
Hjemmesiden opdateres dagligt. Husk, at vi altid er 
behjælpelig med at markedsføre jeres arrangementer i 
kalenderen på hjemmesiden samt på Facebook. 
 

TW 
  
  

14. Eventuelt Frivilligcentret holder lukket torsdag i uge 6 og hele 
uge 7. 

  

 

Næste møde:   
23.02.2017 kl. 10.00 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9. 

 

Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 1, 2 eller 3 samt caféområdet, skolekøkkenet eller multisalen i Frivillig-

centret på Vejlbyvej 9, Middelfart. Her er handicapindgang og –toilet, tekøkken med komfur, ovn, mikroovn, kaffemaskine og elkedel. 

Husk selv at medbring karklud og viskestykker til opvasken. Eventuel forplejning medbringes, da der ingen mulighed er for tilkøb af 

forplejning.   

 

Vigtigt:   

Husk at kontakte Frivilligcentret, hvis I har ændringer til foreningens kontaktoplysninger.    

 

 


