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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 30.11. 2017 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL), 

Jonna Hansen Madsen (JHM), Eleanor Jensen (EJ), Palle Hansen (PH),  

Per Laugesen (PL) & Jørgen Jensen (JJ) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Thorkild Damm (TD) & Stine Engelhardt Ibsen (SEI)  

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 28.09.2017 

Godkendt.   

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

HJTN, JJ 

4. Indsatsområder 
2017/2018 

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslut-
ning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 
vedrørende: 

 
 Frivillighus 
HJTN deltog den 09.11.17 i et evaluerings-
/opsamlingsmøde med konstitueret Sundhedsdirektør 
Martin Albertsen og Social- og Sundhedsudvalgsfor-
mand Kaj Johansen vedrørende et fremtidigt Frivillig-
hus med fokus på lokalefællesskaber. 
 
Forvaltningen er bevidst om, at et lokalefællesskab 
kræver en større bygning, hvor der er plads og rum til 
både, aktiviteter, caféer, større forsamlinger mm., hvil-
ket giver merværdi for alle brugere af huset. 
 
Flere lokationer blev drøftet og herunder Bjerg Banken, 
Teglgårdsparken samt Middelfart Sygehus. 
 
Udvalgsformanden oplyste, at Middelfart Kommune 
ønsker at skabe en fælles indgang til kommunen – 
lignende det som Fredericia Kommune har etableret -
kaldt Spor 55.  

HJTN 
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Bestyrelsen slog på baggrund af HJTN´s orientering 
endnu en gang fast, at Frivilligcentret fortsat arbejder 
på en ny fysisk placering i Middelfart by, hvor der er 
plads til aktiviteter, mulighed for caféer, fællesarran-
gementer, køkkenfaciliteter, tilgængelighed for alle 
mm. 
 
Bestyrelsen slog endvidere fast, at man ønsker en 
permanet løsning og at en midlertidig løsning kun drøf-
tes, hvis det giver mening for alle parter.  
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Intet nyt. 
 

 Når jeg bliver gammel – 31.10.17 
Aktivitetsmessen i Strib den 06.10.17 forløb planmæs-
sigt. 19 foreninger deltog og der var ca. 98 besøgende 
og alt i alt 148 deltagere. 
 
Evalueringen af messen er generel positiv.  
 
Næste aktivitetsmesse afholdes i Lillebæltshallerne 
fredag den 2. februar 2018 for henholdsvis Middelfart 
by, Kauslunde og Gamborg. 
 
75 års fødselsdage: Der inviteres til fødselsdag for alle 
borgere, der fylder 75 år i 2018 fordelt på to steder. 
Middelfartsalen på KulturØen for gl. Middelfart Kom-
mune (ca. 222 personer) samt i Multisalen i Ejby Hal-
len for alle i gl. Ejby og gl. Nr. Aaby Kommune (ca. 135 
personer). 
 
Der opfordres fortsat til, at alle foreninger synliggør 
deres aktiviteter på www.aktivtaeldreliv.dk 
 
Der er kommet lidt mere struktur på arbejdet for pro-
jektmedarbejderne. Møderne fremadrettet vil mest 
have fokus på, hvad der konkret er opnået med projek-
tet samt udarbejdelse af en konklusion. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Intet nyt. 
 

 Stormøde for foreninger – 25.01.18 
Invitation til medlemsforeninger, frivillige i medlemsfor-
eningerne, Frivilliggruppen, arbejdsgruppen for projekt 
”Når jeg bliver gammel” samt alle byrådspolitikere sen-
des ud i midten af december 2017. 
 

 Frivillig Fredag 
Et fint arrangement med god opbakning fra medlems-
foreningerne. Der var i alt 96 deltagere. Prisen som 
Årets Frivillig gik til Hilda Ebdrup fra Torsdagscaféen. 
Der var i alt 8 nominerede kandidater. 
 
Bestyrelsens evaluering: 

 Pris og kvalitet for maden hang ikke sammen. 

 Forslag til at vende lidt rundt på rækkefølgen af 
programmet, så maden serveres som det sidste, 
da folk ofte gerne vil hjem efter maden.  

 For meget musik. Det var svært at samtale ved 
bordene. 
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 Manglede en eller anden form for kontrolleret dia-
log om de oplæg der var undervejs. 

 Forslag om at foreningerne kan præsenterer sig 
selv, så man kan blive klogere på hinanden. 

 Generel tilfredshed med indføring af frivilligpris. 
Dog ønsker bestyrelsen at drøfte præmisser og 
form til næste år. 

 

 Kurser 
Mandag den 09.10.17 afholdte Frivilligcentret i samar-
bejde med Suzette Frovin fra Center for Frivilligt Soci-
alt arbejde i Odense kursus i ”Skriv bedre tekster…og 
få dit budskab ud over rampen”.  
Der var 15 deltagere og kursisterne gav udtryk for, at 
det var et godt kursus. 
 

 Nye vedtægter 
Intet nyt. 
 

 Visioner og værdier  
Gennemgang af aktivitetsplan for 2018. Aktivitetspla-
nen skal bruges som arbejdsredskab ifht. samarbejds-
aftalen med Middelfart Kommune samt Frivilligcentrets 
fokuspunkter. 
 

 Flygtninge 
Intet nyt. 
 

 Skolevenner – 29.09.17 
Claus Schønberg, leder på Anna Trolles Skole, Frank 
Forsberg Petersen, leder på Østre Skole, Betina Hoff-
mann, konsulent i læring, kultur og fritid samt HJTN og 
TW deltog i mødet. 
 
Mødet blev afholdt m.h.p. at forventningsafstemme og 
videreudvikle samarbejdet omkring ”Skolevenner”. 
 
Østre Skole har sagt ja til at starte op med frivillige 
skolevenner. 
Der afholdes møde med 2 potentielle frivillige på Østre 
Skole den 18.12.17, hvor TW og Frank Forsberg del-
tager. 
 
TW har evaluerings- og opfølgningsmøde med de 2 
aktive skolevenner fra Anna Trolles Skole den 
07.12.17.  
 
Folder og flyer vedrørende ”Skolevenner” gennemgås 
af Frank Forsberg og Betina Hoffman med henblik på 
at opdatere materialet. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Intet nyt. 
 

5. Personale Intet nyt. HJTN, TW 

6. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 31.10.17 
Frivilligcentret forespurgte om Middelfart Kommune 
forsikrer frivillige i kommunal regi. Iben Løvstad melder 
tilbage, når der er nyt. 
 
EU har lavet stramninger af persondataloven. Iben 
undersøger hos jurister, hvad vi gør og giver besked til 
Frivilligcentret. 
 

HJTN 
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Frivilligcentret gjorde opmærksom på, at kommunes 
Frivillig Strategi trænger til en opdatering og foreslog, 
at en revidering tager udgangspunkt i den nye civil-
samfundsstrategi. 
 
Udfordringer med de elektroniske ansøgningsskemaer 
til § 18 & § 79 ansøgninger er undersøgt og vi har fået 
følgende svar:  
 
Fremover kan man ikke gå ud over de anslag som 
systemet giver mulighed for. Det er heller ikke muligt at 
gå fra ansøgningen og komme tilbage senere, da sy-
stemet ikke gemmer. Det anbefales at man skriver 
ansøgningen i word og klipper teksten over i ansøg-
ningsskemaet. 
 
b. Ny civilsamfundsstrategi 
Vi afventer pt. nyt fra FriSe. 
 
c. Dialogmøde med Johannes Lundsfryd og 
    Pernille Rosenkrantz Theil – 13.11.17 
Mødet gik godt og mange deltog trods kort varsling. 
Mødet var begrænset af for lidt tid, hvilket var ærger-
ligt, men deltagerne har generelt meldt positivt tilbage. 
 
d. Møde for formænd og næstformænd i region 
    Syddanmark – 09.10.17 
AB deltog i sidste halvdel af mødet. Der blev brugt en 
del tid på at drøfte den nye civilsamfundsstrategi. 
  
I Odense har man indført, at der kan søges § 18 midler 
for en 3 årig periode. 
 
e. Andet 
HJTN har deltaget i Folkeoplysningsudvalgets 3. work-
shop om fremtidens foreningsliv i Middelfart Kommune. 
Workshoppen handlede mest om de folkeoplysende 
foreninger, men Frivilligcentret var inviteret til at delta-
ge for at repræsentere de sociale foreninger. 
 
AB og HJTN deltog i Frivilligrådets årsmøde den 
02.11.17 under temaet ”Fælleskaber for flere”. En dag 
med spændende debatter. 
 

7. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Travlhed med julehjælp i både Middelfart, Nr. Aaby og 
Ejby. Alene i Middelfart er der over 100 ansøgere. 
Julehjælpen i Middelfart finansieres blandt andet af 
Røde Kors butikkens overskud samt de kr. 50.000,- 
som eleverne fra Middelfart Gymnasium har doneret til 
fordel for julehjælpen. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Intet nyt. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Kvindeprojektet går godt. Foreningen mærker en for-
andring og mere åbenhed hos kvinderne, som har fået 
en større indsigt i den danske kultur.  
 
Der har været afholdt valgmøde på Sprogskolen med 
ca. 70 deltagere.  
 
 

 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
EJ/AB 
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Middelfart Pensionistforening: 
Har lige sendt nyt foreningsblad ud. De planlægger 
bl.a. tur til de Baltiske lande i efteråret 2018.  
 
Ældre Sagen: 
Intet nyt. 
 
Diabetesforeningen: 
Fælles arrangementet med foredraget med Peter My-
gind den 15.11.17 forløb godt. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Dialogcafeerne fortsætter i foråret i Jernbanegade 14 i 
Middelfart – det hvide hus. 
 
Høreforeningen: 
Deltager i en del regionalt arbejde, men gør ikke så 
meget lokalt.  
 

IL 
 
 
 
TD 
 
 
 
JHM 
 
 
PH 
 
 
 
PL 

 

8. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Afholdelse af kursus 09.10.17.  Se punkt 4. 
 
TW har været på kursus i ”Grafisk facilitering” samt i 
”Når du ikke kan måle effekten, hvad gør du så?”. 
Begge kurser i CFSA regi. 
TW har endvidere været på uddannelsesseminar i 
Peer-to-peer samt deltaget i netværksmøde for frivillig-
centerledere i region Syddanmark. 
 
Afholdelse af foredraget med Peter Mygind 15.11.17 i 
samarbejde med 6 patientforeninger.  
 
b. Grundfinansiering 2017/2018 
Intet nyt. 
 
c. PR og markedsføring herunder hjemmeside og 
sociale medier 
 
Månedens forening i oktober var Parkinsonforeningen 
og månedens forening i november var Senhjerneskade 
CAFÈEN. 
Pga. julen er der ingen månedens forening i december 
2017. 
Månedens forening i januar 2018 bliver Middelfart 
Pensionistforening og i februar 2018 bliver det Gigtfor-
eningen.  
 
Frivilligcentret har købt et års profilering på storskærm 
på Strib og Ejby Bibliotek. 

TW 
  
  

9. Eventuelt Frivilligcentret holder juleferie fra onsdag den 20. de-
cember 2017 til og med mandag den 1. januar 2018. 
 
Invitation til julefrokost i Frivilligcentret sendes ud til 
bestyrelsen pr. mail. 

  

 

Næste møde:   
14.12.2017 kl. 12.30 (julefrokost) 

 

Ordinært bestyrelsesmøde: 

18.01.2018 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 mad 

eller drikke.   

 

Vigtigt:   

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


