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 18.05. 2017 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL), Thorkild Damm
(TD), Jonna Hansen Madsen (JHM), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Eleanor Jensen (EJ),
Palle Hansen (PH), Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 23.03.2017

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

Initiativ

HJTN, JJ

Vi har modtaget det årlige kommunale tilskud og har
netop fået tilsagn om, at grundfinansieringen fra Socialministeriet også er bevilliget.
Økonomien ser fin ud.
4.

Generalforsamling 2017

Konstituering af bestyrelsens næstformand.

HJTN

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med afviklingen af
generalforsamlingen samt foredraget med Hans
Lauge.
Bestyrelsen indstillede enstemmigt Allan Bentzen til
næstformandsposten.
Allan takkede ja.
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5.

Indsatsområder 2017

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
vedrørende:
Bestyrelsen har indstillet nedenstående punkter som
indsatsområder i 2017/2018:
 Frivillighus
 Samarbejde med foreninger og kommunen/erhvervslivet
 Når jeg bliver gammel
 Pårørende guider
 Ensomhed – samarbejde med ældrerådet og
folkeoplysningsudvalget
 Stormøde for foreninger
 Frivillig Fredag
 Kurser
 Nye vedtægter
 Visioner og værdier
 Flygtninge
 Samskabelse med kommunen

HJTN

Bestyrelsen afventer pt. tilbagemelding fra kommunen,
efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget, om deres
indsatsområder for samarbejdet.
6.

Personale

Der har været afholdt kontormøde 09.05.17. Næste
møde er sat til 12. oktober 2017.

HJTN, TW

TW deltager i ledernetværksmøde i Vejle torsdag den
1. juni, hvorfor Frivilligcentret vil være lukket den dag.
7.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a. Kurser, temamøder og uddannelser

HJTN, TW

Kurser for bestyrelser i 2017
TW er i dialog med CFSA om afholdelse af nedenstående 2 kurser i efteråret 2017.



Skriv bedre tekster og få jeres budskab ud
over rampen.
Den enkle vej til flere unge frivillige – viden og
redskaber til rekruttering.

Afventer pt. svar fra CFSA.

b. PR og markedsføring
Månedens forening i juni 2017 bliver Røde Kors i Nr.
Aaby.

HJTN, TW

Der er indgået aftale med Middelfart Bibliotek om, at
månedens forening må komme 1 dag (nogle timer) i
perioden og profilere sig selv på biblioteket. Tilbuddet
er gratis og det er op til månedens forening, om de
ønsker at benytte sig af tilbuddet.
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8.

Orientering fra formanden a. Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” – 25.04.17
bl.a.
Anna Trolles Skolen har desværre meddelt, at de ønsker at holde en pause med projekt ”Skolevenner”.

HJTN

Pt. er der ingen afklaring på, om Anna Trolles Skolen
ønsker at fortsætte med de nuværende 3 skolevenner
eller om de ønsker helt at droppe ud af projektet.
Frivilligcentret afventer skriftlig evaluering fra Anna
Trolles Skolen samt udtalelse fra skoleforvaltningen,
hvorefter der tages stilling til, hvad der skal ske med
projektet i fremtiden.
HJ og TW udarbejder en opsummering af projektet fra
start og til nu. Opsummeringen sendes til Grethe
Berggren i skoleforvaltningen. Forvaltning må tage
stilling til om de ønsker at fortsætte projektet.
b. Møde i styregruppen ”Når jeg bliver gammel” –
08.05.17










Gennemgang af de 3 medarbejderes arbejdsopgaver og indsatser.
Status på projektet
Gennemgang af projektbeskrivelsen med drøftelse af vigtigheden med inddragelse af borgernes synspunkter.
Åbenhed omkring og accept af forskellige måder at være frivillig på. Dvs. plads til de uorganiserede frivillige.
Mangel på handicapidræt i kommunen.
Opmærksom på den målgruppe over 60 år,
der er resursestærke – og deres behov i fremtiden.
Opfordring til at blive medlem af en forening eller et fællesskab før pensionistlivet.
Pårørende guider – gå med venner.
Jævnlig profilering og synliggørelse af projektet.

Næste møde i styregruppen er 21. juni 2017.
c. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget –
16.05.17
Et godt møde hvor Social- og Sundhedsudvalget var
meget interesseret i at høre, hvordan det fungerer for
Frivilligcentret at have til huse i Vejlby.
Udgangspunktet for dialogmødet var Frivilligcentrets
Årsberetning 2016.
Følgende punkter blev drøftet:
 Frivilligcenter Middelfarts placering i Vejlby.
 Transport til og fra Vejlby samt offentlig transport i al almindelighed i Middefart Kommune.
 Flygtninge
 Projekt ”Når jeg bliver gammel” herunder ensomhed.
 Månedens forening.
 Samarbejde med udvalg, forvaltninger og
foreninger på tværs.
d. Møde i Frivilliggruppen – 06.06.2017
Intet at bemærke.
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e. Frivillighus
Intet at bemærke.
f. Aktivitetsmesse i Strib – 06.10.17
Intet at bemærke.
g. Fælles foredrag i samarbejde med patientforeningerne – 10.05.17
Med udspring i dialogmødet med patientforeningerne i
januar 2017 indkaldte Frivilligcentret Patientforeninger
til møde med fokus på et fælles foredrag i efteråret
2017.
Interessen om et eller flere fælles arrangementer var
stor. På mødet blev der drøftet foredragsholdere, økonomi, location, tidspunkt mm.
Frivilligcentret og Patientforeningerne mødes igen
mandag den 12. juni 2017, hvor de sidste ting afklares
og aftales.
h. Stormøde for foreninger – vinteren 17/18
Første møde i arbejdsgruppen blev afholdt 11.05.17.







Datoen for det kommende stormøde blev aftalt
til torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00 til
21.00 på Vejlbyvej 9.
Dagen faciliteres af udefra kommende person.
Indhold: samarbejde & netværk, erfaringsudveksling, samskabelse, rekruttering.
Aftensmad
Dagen afsluttes med hygge, netværk samt
dessert bestående af rødvin og ost og en overraskelse.
Deltagere: samtlige 51 foreninger, bestyrelser
og frivillige. Deltagelse med tilmelding.

Næste møde i arbejdsgruppen er mandag den 29. maj
2017.
i. Frivillig Fredag – 29.09.17
– Årets tema: Vis værdien
Første møde i arbejdsgruppen blev afholdt 11.05.17.





Fest for de frivillige
Sted: Middelfart Salen på KulturØen
Tid: kl. 17.00 – ca. 21.00/22.00.
Indhold: mad, 1-2 taler og underholdning og
musik.

Næste møde i arbejdsgruppen er torsdag den 15. juni i
Frivilligcentret.
j. Andet
Hjertelig velkommen til 2 nye medlemsforeninger:
 CAFÉEN – mødestedet for hjerneskadede
 Al-Anon
9.

”Bordet rundt”

Nyt fra foreningerne:
Røde Kors:
Arrangementet ”Danmark spiser sammen” i samarbejde med Ældre Sagen den 30. april 2017 forløb rigtig
godt. Der var ca. 70 deltagere. En super god eftermiddag.

AB
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart:
Der blev holdt afskedsreception for daglig leder Annie
Karen Pedersen den 27. april 2017. Ann Pia Jakobsen
er ansat som ny leder pr. 1. maj 2017.
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart:

AB

EJ/AB

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) har etableret sig som lokalforening under Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart. DFUNK ønsker at:
- at forbedre flygtninges vilkår
- at sætte en ung dagsorden
- at samle unge på tværs
Middelfart Kommune har gjort en ekstra indsats for de
unge flygtninge i Udby. Det har betydet, at der nu er
flere aktiviteter og ude- som indearealer har fået et løft,
så stedet nu er mere beboligt og rar at opholde sig i.
Derudover har Middelfart Kommune bevilliget kr.
80.000 kr til at støtte og hjælpe flygtninge kvinder, der
har svære ved at komme ud på arbejdsmarkedet.
Der arbejdes fortsat med sommerkurset i uge 28. Kurset er for traumatiserede flygtninge familier. Der mangler fortsat et par frivillige til uge 28, så meld gerne tilbage til Allan Bentzen, hvis det har interesse.
Middelfart Pensionistforening:
Har netop afholdt foredrag med Emil fra Fjerne kyster.
Der var ca. 60 deltagere.

IL

Ældre Sagen:
Data og Formidling har netop foretaget en analyse for
Ældre Sagen vedrørende hjemmeboende ældre, som
er visiteret til rengøringshjælp.

TD

Middelfart Kommune har desværre ikke svaret på undersøgelsen.
Der overvejes pt. om lokalafdelingen skal tage emner
op ifbm. kommunevalget i november 2017.

10.

Kontoret

Diabetesforeningen:
Der er kommet ny bestyrelse. Næste bestyrelsesmøde
er 18.05.17. Har siden generalforsamlingen været
afholdt 2 cafémøder i Østergades Forsamlingshus.

JHM

FamilieNet Brogaarden:
Intet nyt.

SEI

Bedre Psykiatri for Pårørende:
Intet nyt.

PH

Høreforeningen:
Intet nyt.

PL

a. ”Siden sidst”
Tusind tak for hjælpen til Bente Holm, Allan Bentzen,
Lars Kamp og Jonna Hansen Madsen som agerede
frivillige hjælpere i Frivilligcentret under Tanjas sygemelding i hele april måned. Det var en kæmpe hjælp –
tak for indsatsen.

TW
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Årsbookingen for kommunale lokaler i skoleåret
2017/2018 er nu afsluttet. Vi afventer pt. svar og ordrebekræftelser på bookingerne fra Kultur- og Fritidsforvaltningen.
b. Grundfinansiering 2017
Den 16.05.17 modtog Frivilligcentret besked fra Socialministeriet om, at ansøgningen om grundfinansiering for 2017 er godkendt og bevilliget.
Udbetalingsblanket er sendt til Socialministeriet den
17.05.17.
c. Hjemmeside & sociale medier
Intet nyt
– men husk at bruge os, hvis I har arrangementer eller
lignende som I ønsker at få markedsført via vores
hjemmeside og Facebook.
11.

Eventuelt

Tanja´s datter har haft konfirmation den 30. april 2017.
I den forbindelse har bestyrelsen sendt en gave.
Indkøb af 3 stk. brochurestandere til gangarealet udenfor Frivilligcentret.
HUSK!
Det er nu muligt at låne flytbar projekter, lærred og
lyd/højtaleanlæg i Frivilligcentret. Ring eventuel og hør
nærmere om mulighederne.
HUSK også!
…at det er muligt at låne en kontorarbejdsplads, hvis
du mangler et sted, hvor du kan sidde uforstyrret med
bestyrelsesarbejde, mangler sparring, hjælp til finish
på brochuremateriale eller lignende.
- OG Savner du hjælp til dit foreningsregnskab eller blot en
introduktion til, hvordan du kommer i gang, eller generelle svar på love og regler, så hjælper Jonna Hansen
Madsen gerne. Kontakt Frivilligcentret og vi formidler
kontakten til Jonna.
- OG DET SIDSTE…..
Lars Kamp Hansen tilbyder stadig IT-hjælp til folk med
problemer med PC, smart phones, tablets, printere og
meget mere. Lars er i Frivilligcentret hver onsdag formiddag, men ring gerne for en sikkerhedsskyld inden
du kigger forbi.

Næste møde:
22.06.2017 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 Frivilligcentret 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.
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