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 22.06. 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 18.05.2017

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

Initiativ

HJTN, JJ

Økonomien ser fin ud.
4.

Indsatsområder 2017

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

HJTN

 Frivillighus
Med opbakning fra flere politiske partier har Bestyrelsen i Frivilligcentret i samarbejde med Røde Kors Middelfart indsendt ansøgning til Middelfart Kommune
med ønske om et Frivillighus centralt beliggende i Middelfart.
I den forbindelse har HJTN, AB og Mogens K. Hansen
været til møde hos Socialdirektør Mette Heidemann,
hvor ønskerne for det nye hus konkret blev uddybet.
Socialdirektøren laver på baggrund af mødet en indstilling til politikkerne, så det kan komme med i budgetforhandlingerne for 2018.
Ud af flere muligheder bliv der på mødet orienteret om
et eventuelt samarbejde med Psykiatrisk Museum i
Teglgårdsparken 17. I den forbindelse mødes Frivilligcentrets bestyrelse på Psykiatrisk Museum den 10. juli
2017 kl. 13.00.
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Samarbejde med foreninger og kommunen/erhvervslivet
Patientforeningerne og Frivilligcentret har i samarbejde
arrangeret et foredrag med Peter Mygind den 15. november 2017 kl. 19.00. Foredraget kommer til at foregå i Middelfart Salen på KulturØen.
Frivilligcentret bidrager i samarbejdet med koordinering
samt omkostningerne for annoncering og producering
af flyers og plakater. Yderligere information om arrangementet sendes ud i slutningen af oktober 2017.
 Når jeg bliver gammel
Status er, at der pt. arbejdes med aktivitetsmessen i
Strib med afholdelse 06.10.17. Endvidere arbejdes der
på, at markere borgernes 75 års fødselsdage, hvor der
informeres om ”Når jeg bliver gammel”.
Derudover er der kontakt med en journalist fra Fyens
Stiftstidende/Melfar Posten, som skal producere artikler til aviserne for at markedsføre og informere om
projekt ”Når jeg bliver gammel”. Næste møde i styregruppen er 28.08.17.


Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og
Folkeoplysningsudvalget
Intet nyt.
 Stormøde for foreninger
Den grove plan for dagen er fastlagt. Der mangler dog
stadig flere væsentlige og praktiske ting, som forventes
afklaret i løbet af august. Pt. er arbejdsgruppen i dialog
med CFSA, der har sagt ja til at hjælpe os på dagen.
 Frivillig Fredag
Programmet for Frivillig Fredag den 29.09.17 er så
godt som færdigt. Det bliver en fest for de frivillige som
vi afholder i Middelfart Salen på KulturØen fra kl.
17.00.
Som noget nyt uddeles der i år en Frivillig Pris. Frivillig
Prisen skal gå til en frivillig fra medlemsforeningerne.
For at komme i betragtning til prisen, skal foreningen
indsende navn og en motivering for indstillingen til
Frivilligcenter Middelfart senest mandag den 11. september 2017. Der er nedsat en dommerkomite, som vil
udvælge årets Frivillig blandt de indsendte kandidater.
Aftenens program
- Velkomst ved HJ og borgmesteren
- 2 retters menu inkl. musik og fællessang ved
Spillopperne.
- Uddeling af Frivillig Prisen
- Seven-Up spiller op til frivilligdans og hyggeligt
samvær
Mere information inkl. tilmelding sendes ud i slut august/start september 2017.
 Kurser
TW har indsendt ansøgning til CFSA som skal bevillige
de 2 ønskede kurser.
Kurset ”Skriv bedre tekster og få jeres budskab ud
over rampen” forventes afholdt i oktober 2017.
Kurset ”Den enkle vej til flere unge frivillige – viden og
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redskaber til rekruttering” forventes afholdt i februar
eller april 2018. Der afventes pt. svar fra CFSA.
 Nye vedtægter
Pga. de nye kriterie for grundfinansieringen har Frivilligcentret sendt vedtægterne til FriSe til gennemgang.
FriSe vil herefter komme med en eller flere anbefalinger til ændringer iht. de nye tildelingskriterier.
 Visioner og værdier
Intet nyt.
 Flygtninge
Der arbejdes på højtryk med sommerkurset for traumatiserede flygtninge, der afholdes i uge 28 ved Vejlby
Fed. Der mangler pt. tolke til flygtninge fra Eritrea samt
en løsning på transport af kursisterne til og fra sommerlejren.
 Skolevenner
Pga. opsummeringen af projektet som Frivilligcentret
sendte til Grethe Berggren i skoleforvaltningen i maj
2017 har vi fået følgende tilbagemelding:
- Skoleforvaltningen ønsker fortsat samarbejdet.
- Grethe Berggren har møde med skolelederen på
Anna Trolles Skolen om skolevenner i august.
- Der udarbejdes en evaluering af projektet i starten af
august.
- Skoleforvaltningen kontakter Frivilligcentret så snart
evalueringen er udført.
 Samskabelse med kommunen
Intet nyt.
5.

Personale

Kontoret holder lukket i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31.
TW træffes igen mandag den 7. august 2017.

HJTN, TW

6.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a. Kurser, temamøder og uddannelser
Se under pt. 4.

HJTN, TW

b. PR og markedsføring
Månedens forening i juni er Røde Kors, Nr. Aaby
lokalafdeling.
Super fin pressedækning med profileringer i både Fyens Stiftstidende, Melfar Posten, Fyens.dk og Ugeavisen Vestfyn. Foreningen har selv været gode til at dele
Frivilligcentrets FB opslag.
Pga. sommerferien er der ingen månedsforening i hhv.
juli og august.
Måneds forening i september er Mentorforeningen.
Frivilligcentret har endnu engang sagt ja tak til, at
markedsføre sig via notisblokkene på Middefart Bibliotek.
7.

Orientering fra formanden a. Formandsmøde i region Syddanmark
bl.a.
Det er netop blevet offentliggjort, at der pr. 01.07.17 er
mulighed for, at Kommunerne kan forsikre frivillige, der
udfører en opgave i kommunal regi. Kommunerne er
dog ikke forpligtet til at forsikre de frivillige – det er op
til hver enkelt kommune.

HJTN

Kolding Selvhjælp fortalte, at de har forsøgt at have
folk i aktivering. Det har desværre uden succes.
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Endvidere blev der rundt om bordet udtrykt en vis mistillid til FriSe, der har sat kontingentet op og som fremover vil have betaling for forskellige ydelser. Derfor
tages dette emne op til drøftelse og gennemgang på
næste møde.
b. Møde med Rusmiddelcenter Middelfart
HJ og TW har været til møde med Bent Kidmose fra
Rusmiddelcenter Middelfart. Rusmiddelcentret arbejder sammen med Fredericia Kommune og Fredericia
Frivilligcenter omkring SMART Recovery, som er et
selvhjælpskoncept for folk med stof- eller alkoholmisbrug. Dette koncept ønsker de at udbrede i Middelfart
Kommune. Frivilligcenter Middefart hjælper med at
skaffe lokaler til kurser og møder.
c. Møde i Frivilliggruppen – 06.06.2017
I øjeblikket er der fokus på muligheden for samarbejde
på tværs for de sociale frivillige foreninger og de folkeoplysende foreninger.
Frivilligcentret kom med flere forslag til samarbejdsprojekter som Lis Huge og Birgitte Mikkelsen vil arbejde
videre med.
Lis orienterede om, at Vestfyns Kultur og Idrætscenter
i Nr. Aaby fremover ønsker at forbedre mulighederne
for aktiviteter til handicappede. Frivilligcentret har tilbudt Vestfyns Kultur og Idrætscenter hjælp til denne
proces. Der afventes pt. svar fra Nr. Aaby.
Samarbejdsaftalen mellem Middelfart Kommune og
Frivilligcenter Middelfart er pt. til underskrift hos formanden for Social- og Sundhedsudvalget Kaj Johansen.
Gratis brug af multisalen på Vejlbyvej 9 blev igen drøftet. Dette drøftes videre på næste møde, hvor processen omkring årsbookingen ligeledes ønskes på dagsordenen.
d. Andet
TW har holdt møde med bosætningskonsulent Anne
Marie Klausen om et samarbejde omkring nye borgere
i Middelfart Kommune.
Foreløbig er det aftalt at der i september bliver holdt et
møde for nye tilflyttere hvor TW vil fortælle om mulighederne i den frivillige verden.
8.

”Bordet rundt”

Nyt fra foreningerne:
Røde Kors:
Intet nyt.

AB

Selvhjælp Fredericia-Middelfart:
Arbejder med at få uddannet mindfulness instruktører.

AB

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart:
Mange mænd er på det seneste kommet i arbejde. Det
bevirker, at der er en masse spørgsmål til f.eks. lønsedlen, feriepenge og regler mm.

EJ/AB

Mange har problemer med rejsekortet og har over en
måned betalt dobbelt. Fyn Bus har sendt vejledninger
så det bliver lettere at hjælpe flygtninge.
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Undersøgelser/studier har vist at flygtningebørn lærer
det danske sprog hurtigere, hvis de går i vuggestue
fremfor dagplejen i private hjem.
Middelfart Pensionistforening:
Intet nyt.

IL

Ældre Sagen:
Har netop udgivet en ny og opdateret pjece omkring
Sociale tjenester. Derudover er halvårs program for
efteråret kommet på gaden.

TD

Pga. manglende interesse er IT-caféen nedlagt.

9.

Kontoret

Diabetesforeningen:
Intet nyt.

JHM

FamilieNet Brogaarden:
Stine arbejder ikke længere hos FamilieNet og er nu
løsgænger i bestyrelsen.

SEI

Bedre Psykiatri for Pårørende:
Der er lyttemøde med politikkerne den 5. september
2017, hvor foreningen fremlægger forskellige cases.

PH

Høreforeningen:
Intet nyt.

PL

a. Kontoret ”Siden sidst”
 Deltaget i diverse møder herunder bl.a. også
ledernetværksmødet i region Syddanmark
01.06.17.
 Koordinering af fælles foredrag i november
2017, Frivillig Fredag, Stormøde og kurser.
 Diverse opdateringer på både FB og hjemmeside med nye aktiviteter for efteråret.

TW

b. Grundfinansiering 2017/2018
Intet nyt.
c. Hjemmeside & sociale medier
Husk at bruge vores hjemmeside
www.frivilligcentermiddelfart.dk – hvor du finder nyheder, kommende arrangementer og meget mere.
Husk også at vi gerne hjælper vore foreninger med
opslag af arrangementer mm. på Facebook og på
hjemmesiden.
10.

Eventuelt

Næste møde:
31.08.2017 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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