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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 31.08. 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), Palle Hansen (PH), Per Laugesen (PL) 

og Jørgen Jensen (JJ) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Eleanor Jensen (EJ) 

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

 Præsentation af ny 
medlemsforening 

Betina Olesen og Susanne Jørgensen fra CAFÉEN – 
mødestedet for hjerneskadede var forbi for at præsen-
tere foreningen for bestyrelsen. 
 
Målgruppen er senhjerneskadede personer i Middelfart 
Kommune over 18 år, der er selvhjulpne og som kan 
bidrage i de frivillige aktiviteter. 
 
Caféen har eksisteret siden 2011 og foreningens for-
mål er at fremme senhjerneskadedes vilkår og sociale 
trivsel. 
 
I CAFÉEN sættes især pris på det sociale samvær og 
de gode historier. Dette krydres ind i mellem med for-
skellige foredragsholdere, udflugter, museumsbesøg 
og de faste traditioner som sommerfesten, krolfspil i 
Nr. Åby, julefrokosten, nytårskur og generalforsamlin-
gen i april.  
 
CAFÉEN holder åbent hver tirsdag kl. 10.00 til 12.00 i 
Østergades Forsamlingshus eller efter aftale. 
 

 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 22.06.2017 

Godkendt.   
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3. Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Økonomien ser fortsat fin ud. 
 

HJTN, JJ 

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

 
 Frivillighus 
Med udspring i mødet med Mette Heidemann og Lis 
Huge i juni 2017, har bestyrelsen været samlet 10. juli 
for at besigtige Teglgårdsparken 17. 
 
I henhold til ovenstående samt drøftelser på bestyrel-
sesmødet udfærdiger HJ og TW et svar til Mette Hei-
demann og Lis Huge. 
 
Følgende andre lokationer blev også drøftet 

- Politistationen 
- Ungdomsskolen på Blindebomsvej 
- Bjergbanken 
- Evt. ukendt bygning som er ledig efter at 

kommunen er flyttet ind i det nye rådhus 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Samarbejdsaftalen med Middelfart Kommune for 
2017/2018 blev gennemgået. 
De aftalte prioriterede indsatsområder i 2017/2018 
skrives ind i Frivilligcentrets indsatsområder. 
 
Middelfart Kommunes handlingsplan for frivilligt socialt 
arbejde fra 4. november 2013 blev ligeledes gennem-
gået. 
Handlingsplanen bærer præg af at være en 5 år gam-
mel skrivelse. Bestyrelsen ønsker at handlingsplanen 
revideres efter kommunalvalget i november 2017. 
 
Diabetesforeningen, Bedre Psykiatri for Pårørende, 
SIND, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og 
Scleroseforeningen arrangerer i samarbejde med Fri-
villigcentret et foredrag med Peter Mygind den15. no-
vember i Middelfartsalen på KulturØen. Hver af oven-
stående foreninger har forhåndsreserveret 30 billetter. 
Såfremt der bliver billetter i overskud, meldes arran-
gementet ud i offentligheden i slutningen af oktober 
2017.  
 

 Når jeg bliver gammel 
Der har været afholdt møde i styregruppen 28.08.17.  
 
Gennemgang af program for og invitation til fælles 75 
års fødselsdage med henblik på at give viden om - og 
inspiration til at leve et sundt og aktivt seniorliv. Fød-
selsdagene er planlagt til at blive afholdt i Ejby, Nr. Åby 
og Middelfart. 
 
Der tilbydes fremover forebyggende hjemmebesøg til 
nye tilflyttere i aldersgruppen 65 til 74 år. 
 
Der afholdes i nærmeste fremtid et møde i Middelfart 
vedrørende opstart af uddannelsen til hverdagstolke. 
 
Målgruppen for deltagelse i seniordage blev drøftet.  
 
 

HJTN 
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Derudover ønskes en undersøgelse og behovsafdæk-
ning vedrørende ”Pårørende guider”, før der tages 
yderligere initiativer. 
 
Aktivitetsmessen i Middelfart planlægges til at blive 
afholdt i midt januar eller start februar 2018. Så snart 
datoen er på plads meldes dette ud til foreningerne. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Intet at bemærke. 
 

 Stormøde for foreninger 
Datoen for stormødet/foreningskonferencen er sat til 
torsdag den 25. januar 2018 kl. 16.00 – 21.00 på Vejl-
byvej 9, så husk at sætte X i kalenderen. 
 
1. del: Fagligt indhold omkring samskabelse og digital 
rekruttering af frivillige. Frivilligcentret har allieret sig 
med Center for Frivilligt Socialt Arbejde som vil facilite-
tere os igennem første del. 
2. del: Foredrag med Johannes Andersen som er lek-
tor ved Aalborg Universitet og som altid er garant for et 
foredrag der rammer bredt og som forstår at formidle 
budskabet på en både oplysende og underholdende 
måde. 
 
Invitation til Foreningskonferencen forventes at blive 
sendt ud i slutningen af november/start december 
2017. 
 

 Frivillig Fredag 
Programmet for fredag den 29. september 2017 i Mid-
delfartsalen på KulturØen er helt på plads og invitatio-
ner er sendt ud.  
 
Husk, at der i år er kåring af årets frivillig. Medlemsfor-
eningerne har mulighed for at indstille en frivillig fra 
egen organisation. Indsend navn og en motivering for 
indstillingen til  
info@frivilligcentermiddelfart.dk senest 11. september 
2017.  
 
Tilmeldingsfristen til Frivillig Fredag er 22. september 
2017 på mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk 
Husk, at oplyse hvilken forening du repræsenterer. 
 

 Kurser 
Kurset ”Skriv bedre tekster og få jeres budskab ud 
over rampen…” afholdes mandag den 9. oktober kl. 
16.00 – 21.00 i Frivilligcentret. 
 
Kurset består af kortere oplæg, skriveøvelser og grup-
pediskussioner. Underviseren er journalist Suzette 
Frovin, der er kommunikationskonsulent på Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde. Sidste tilmeldingsfrist er 
25. september 2017 på mail: 
info@frivilligcentermiddelfart.dk eller telefon: 
24 47 30 84. 
 

 Nye vedtægter 
Frivilligcentret har netop modtaget besked fra FriSe 
om, at vente med eventuelle vedtægtsændringer, idet 
FriSe og Socialstyrelsen i samarbejde er ved at udar-
bejde et dokument med konkrete anbefalinger til, hvor-
dan vedtægterne kan se ud for at leve op til det nye 
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kriterie1 samt betingelserne for kriterie 2 jf. FRIG-
midlerne. Frivilligcentret afventer FriSe før der evt. 
ændres i vedtægterne til næstkommende generalfor-
samling. 
  

 Visioner og værdier 
Intet at bemærke. 
 

 Flygtninge 
Der afholdes valgmøde på sprogskolen den 4. novem-
ber kl. 12.00-14.00, hvor samtlige politiske partier stil-
ler op. Temaerne er: 

- boliger 
- at være ny i Danmark 

Der vil være aktiviteter for dem der har børn med. Alle 
er velkomne. 
 
23. september er der igen ”Mad for alle” på Østre Sko-
le. I den forbindelse har man indledt et samarbejde 
med Boe Trøigaard Hansen fra Sundhedsafdelingen, 
hvor projekt ”Glade unger ” inddrages for at få flere 
flygtningebørn til at benytte dette tilbud fremadrettet.  
 
Sommerkurset i juli gik godt. Familier fra Eritrea og 
Syrien deltog og der har været 2 sociologistuderende 
tilknyttet kurset som efterfølgende udarbejder en rap-
port på baggrund af kurset. 
Styregruppen for sommerkurset ønsker at lave et lig-
nende kursus næste år, da det virkelig har gjort en 
forskel for dem som deltog. 
 

 Skolevenner 
Frivilligcentret har modtaget mail fra skoleforvaltningen 
om at der har været afholdt møde med Anna Trolles 
Skolen og at både Forvaltningen og Anna Trolles Sko-
len ønsker at fortsætte samarbejdet omkring projekt 
Skolevenner. Forvaltningen ønsker desuden at endnu 
en skole skal tilknyttes projektet. 
 
Så snart processen om hvilken skole det bliver, indkal-
der forvaltningen til et oplysende og koordinerende 
møde. 
 
Pt. har Frivilligcentret 2 mulige kandidater som gerne 
vil være skolevenner, hvis projektet startes op på en af 
skolerne i Middelfart by. 
  

 Samskabelse med kommunen 
Intet at bemærke. 
 

5. Personale HJTN og TW har afholdt MU-Samtale.  HJTN, TW 

6. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 07.09.2017 
Bestyrelsen ønsker at følgende punkter tages op til 
næste møde: 

- Problemer med ansøgningsskemaet for §18 og 
79 midler.  

- Udmelding fra kommunen om, hvornår By-
rådssalen er til rådighed for foreningerne. 

 
b. Andet 
I marts ansøgte Frivilligcentret Middelfart Kommunes 
handicappulje om penge til opgradering af handicaptoi-
lettet på Vejlbyvej 9. 
Pengene er blevet bevilliget og projektet med opsæt-
ning af loftlift og skifteleje sættes i gang. 

HJTN 
 
 
 
 
 
 
 
TW 
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AB og HJTN er inviteret til budgetmøde med Middelfart 
Kommunen vedrørende budget 2018. Mødet afholdes 
den 7. september 2017. 
 

 
HJTN 
 

 

7. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Intet nyt. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Selvhjælp Fredericia-Middefart har ikke som forventet 
modtaget PUF-midler for 2017. Derfor har foreningen 
anmodet kommunen om hjælp. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Intet nyt. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Det nye efterårsprogram er klar. 
 
Ældre Sagen: 
Efter et års tid med sygdom og ændringer i bestyrelsen 
føler Ældre Sagen sig nu styrket og godt rystet sam-
men.  
 
Ældre Sagen deltager ligeledes i valgmøde med poli-
tikkerne. Dette sker den 25. oktober på Vestre Skole 
kl. 19.00 – 22.00. 
 
Man håber på, at kunne lave endnu et ”Spise sammen” 
arrangement i efteråret. Der afventes pt. svar fra ho-
vedorganisationen. 
 
Ældre Sagen afholder en Frivillig Dag på Tvillingegår-
den. For mere information kontakt Ældre Sagen i Mid-
delfart. 
 
Diabetesforeningen: 
Caféen starter op i den første uge i september i Øster-
gades Forsamlingshus. Se gerne annoncen i Melfar 
Posten. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Der afholdes ”Lyttemøde” med politikkerne på tirsdag 
den 5. september i Jernbanecaféen i Middelfart. 
 
Høreforeningen: 
Intet nyt. 
 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
 
 
EJ/AB 
 
 
IL 
  
 
TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
PL 

 

8. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Der er travlt på kontoret. Mange nye arrangementer 
skal koordineres og organiseres. 
 
b. Grundfinansiering 2017/2018 
Intet at bemærke. 
 
c. PR og markedsføring herunder hjemmeside og 
sociale medier 
Månedens forening i september er Mentorforeningen.  
 
Som noget nyt vil månedens forening være at finde på 
Middelfart Bibliotek den 21. september fra kl. 15.00 – 
16.00, hvor det er muligt at kigge forbi og få en god 
snak med repræsentanter fra foreningen og måske 
blive endnu klogere på Mentorforeningen og deres 

TW 
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arbejde. 
 
Månedens forening i oktober bliver Parkinsonforenin-
gen. 
 
HUSK – Frivilligcentret hjælper gerne med profilering 
af jeres næste arrangement. Ring eller send en mail, 
så markedsfører vi arrangementet på hjemmesiden og 
Frivilligcentrets Facebook side. 
 

9. Eventuelt DH har valgmøde i Middelfartsalen på KulturØen den 
13. september 2017 kl. 19.00. Alle er velkomne. 
 
SEI har fået arbejde som foreningskonsulent ved 
LandboUngdom pr. 01.10.17. 
 

  

 

Næste møde:   
28.09.2017 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.   


