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 28.09. 2017 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL),
Eleanor Jensen (EJ), Thorkild Damm (TD), Palle Hansen (PH), & Jørgen Jensen (JJ)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:

Jonna Hansen Madsen (JHM), Per Laugesen (PL) og Stine Engelhardt Ibsen (SEI)

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 31.08.2017

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

Initiativ

HJTN, JJ

Økonomien ser fin ud.
4.

Fremtidig mødestruktur

Formandsskabet foreslog at møderækken for bestyrelsesmøder fremover halveres. Det betyder, at der fremadrette holdes bestyrelsesmøder hver 2. måned.

HJTN

Bestyrelsen godkendte forslaget.
Mødedatoer for den kommende periode sendes særskilt ud til bestyrelsen i nærmeste fremtid.
JJ gjorde opmærksom på, at det vil være praktisk ifht.
regnskabet, at der afholdes bestyrelsesmøder i månederne april, august og oktober. Dette tages der højde
for i planlægningen af de kommende møder.
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 30. november 2017.
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5.

Indsatsområder 2017

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

HJTN

 Frivillighus
HJTN og AB har været til budgethøring med kommunalbestyrelsen 07.09.17. Politikkerne var meget lydhøre og stillede mange relevante og kvalificerede
spørgsmål til HJTN og AB.
På mødet fremlagde formandsskabet tankerne og planerne om et Frivillighus/Borgerhus centralt beliggende
i Middelfart. Et samlingssted som giver merværdi for
alle.
Det efterfølgende budgetforlig viser, at politikkerne har
lyttet til Frivilligcentret, idet der nu er afsat kr. 150.000,til at undersøge muligheder og behov for en ny fysisk
placering af Frivilligcentret samt etablering af et Frivillighus.


Samarbejde med foreninger og kommunen/erhvervslivet
Intet nyt.
 Når jeg bliver gammel – 31.10.17
Intet nyt.


Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og
Folkeoplysningsudvalget
Intet nyt.
 Stormøde for foreninger – 25.01.18
Programmet er fastlagt og foredragsholder og facilitator er hyret ind. Titlen er:
MØD FRIVILLIGHEDENS MANGE ANSIGTER
- Fællesskab. Frivillighed og udvikling
 Frivillig Fredag
Der er 93 tilmeldte til Frivillig Fredag.
 Kurser
Der er stadig ledige pladser på kurset i ”Skriv bedre
tekster….” den 9. oktober 2017 kl. 16-21 i Frivilligcentret. Kontakt TW, hvis du ønsker at komme med på
kurset.
 Nye vedtægter
Intet nyt.
 Visioner og værdier
Intet nyt.
 Flygtninge
Intet nyt.
 Skolevenner – 29.09.17
Intet nyt.
 Samskabelse med kommunen
Intet nyt.
6.

Personale

Intet at bemærke.

HJTN, TW
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7.

Orientering fra formanden a. Møde i Frivilliggruppen – 07.09.2017
bl.a.
Rikke Rytter Lindegård er konstitueret leder for Sundhedsafdeling i perioden hvor Lis Huge er langtidssygemeldt.

HJTN

Mødet blev brugt på at lære hinanden at kende og
præsentere Rikke for de projekter og arbejdsområder
der arbejdes med pt.
Næste møde i Frivilliggruppen er tirsdag den 31.10.17.
b. Dialogmøde vedr. budget 2018 – 07.09.17
Se punkt 5 – Frivillighus.
c. Andet
Ny civilsamfundsstrategi:
Socialminister Maj Mikado har nedsat en ekspertgruppe (task force), der skal komme med bud på den fremtidige civilsamfundsstrategi.
Task forcen er kommet med følgende 5 anbefalinger:
1. Styrk indsatsen for at få flere udsatte borgere
med i frivillige fællesskaber
2. Styrket repræsentation af det frivillige sociale
område
3. Styrkelse af den lokale frivillighed og udvikling
af frivilligcentrernes rolle
4. Stabil støttestruktur til det frivillige sociale arbejde
5. Mere og bedre samarbejde mellem kommuner
og den frivillige sektor
Frivilligcentrenes paraply-organisation FriSe har reageret på ovenstående og skrevet et modsvar til task forcens anbefalinger. De udtrykker bl.a. stor bekymring
over, at arbejdsgruppen ligger op til en alvorlig indskrænkelse af frivilligcentrenes uafhængige virke som
civilsamfundsaktør, idet det anbefales at det er CFSA
og Frivilligrådet (2 statslige organisationer) som skal
have en afgørende rolle ifht. kvalitetsudvikling af frivilligcentrerne.
Task forcen anbefaler endvidere uddannelse og efteruddannelse af frivillige og kompetanceudvikling for de
fagprofessionelle.
Formænd og næstformændene for frivilligcentrene i
Region Syddanmark tager emnet op til næste møde
som afholdes 09.10.17. AB deltager i regionsmødet.
Projekt Frivillig:
Projekt Frivillig er desværre ikke en del af Finanslovsforslaget 2018 og dermed er Projekt Frivillig foreslået
til lukning pr. 31.12.17.
Sagen er endnu ikke politisk vedtaget.
8.

”Bordet rundt”

Nyt fra foreningerne:
Røde Kors:
Landsindsamling søndag den 1. oktober 2017. Indsamlingen er meget vigtig især ifht. julehjælpen til lokalt udsatte familier.

AB
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Røde Kors mangler indsamlere til søndag.
Selvhjælp Fredericia-Middelfart:
AB
Selvhjælp har modtaget kr. 100.000 fra Middelfart
Kommune, idet foreningen ikke har modtaget PUFmidler i 2017. Endvidere har Selvhjælp yderligere modtaget § 18 midler i 2. ansøgningsrunde, så det betyder
at nuværende aktiviteter kan fortsætte.
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart:
Kvindeprojektet, som er et samskabelsesprojekt med
kommunen, har udfordringer med at skaffe frivillige
ressourcer. Det betyder, at man er nød til at skubbe
eller afvente med nogle af de planlagte arrangementer
og møder.

EJ/AB

Ligeledes gør Frivilliggruppen opmærksom på, at det
er en udfordring at der bliver flere og flere etniske
kvinder i pensionsalderen, som ikke har noget netværk.
Emnet tages op i projekt ”Når jeg bliver gammel”.
Der afholdes valgmøde på Sprogskolen lørdag den 4.
november 2017. Alle er velkomne.
Middelfart Pensionistforening:
Intet nyt.

IL

Ældre Sagen:
Der afholdes ældrepolitisk borgermøde på Vestre Skole den 25. oktober. Alle er velkomne.

TD

Foreningen opfordrer Frivilligcentret til at arrangere et
møde med Fyens Stiftstidende/Melfar Posten med
temaet: ”Kendskab til de frivillige sociale foreninger i
Middelfart Kommune”. Baggrunden for opfordringer er
at flere foreninger oplever, at avisen ikke kender til
foreningerne og det arbejde der udføres.
I uge 45 afholdes der igen ”Danmark spiser sammen”.
Ældre Sagen har i den forbindelse et arrangement på
Ældrecentret Fænøsund den 07.11.17 kl. 12.00 med
titlen: Når 2 bliver til 1. Arrangement bliver annonceret i
Melfar Posten.

9.

Kontoret

Diabetesforeningen:
Intet nyt.

JHM

Bedre Psykiatri for Pårørende:
Intet nyt.

PH

Høreforeningen:
Intet nyt.

PL

a. Kontoret ”Siden sidst”
TW har været på kursus hos CFSA i Grafisk facilitering
og bliv en bedre facilitator.

TW

TW deltager i efteråret på følgende kurser:
 Uddannelsesseminar vedr. Peer to Peer –
13.11.17
 Når du ikke kan måle effekten, hvad gør du så?
Dokumentation af frivilligt socialt arbejde –
16.11.17.
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Ny forening på vej:
Mødrehjælpen har stiftende generalforsamling
12.10.17 i Grimmermosehuset og har meddelt, at de
ønsker at være medlem hos Frivilligcenter Middelfart.
Opgaver:
Både Frivillig Fredag, kurset i ”Skriv bedre tekster” og
stormødet i januar 2018 samt kontakt til håndværkere
mm. ifbm. forbedringer på handicaptoilettet på Vejlbyvej 9 har taget en del af kontortiden siden sidst.
b. Grundfinansiering 2017/2018
Intet nyt.
c. PR og markedsføring herunder hjemmeside og
sociale medier
Månedens forening i september er Mentorforeningen,
der har været super gode til at udnytte den ekstra fokus der har været på foreningen i denne måned. Lokal
TV var at interviewe Lis Kingo, da Mentorforeningen
profilerede sig selv på Middelfart Bibliotek den 21.
september 2017.
Oktober måneds forening er Parkinsonforeningen.
Dejligt at flere og flere foreninger bliver opmærksomme
på, at Frivilligcentret via hjemmesiden og FB kan hjælpe med markedsføring af aktiviteter og arrangementer.
10.

Eventuelt

Kontoret er lukket mandag den 13.11.17 og torsdag
den 16.11.17 pga. TW´s deltagelse i kurser og uddannelsesseminar.

Næste møde:
30.11.2017 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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