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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 18.01. 2018 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Thorkild Damm (TD), Inge Lodberg (IL),  

Eleanor Jensen (EJ), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Jonna Hansen Madsen (JHM), 

Palle Hansen (PH), Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Allan Bentzen (AB) 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 30.11.2017 

Godkendt.   

3. Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
JJ har meddelt, at han stopper som frivillig regnskabs-
fører i Frivilligcentret ved udgangen af 2018.  
 
JHM har sagt ja tak til at tage over som regnskabsfører 
pr. 01.01.2019. 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, JJ 

4. Generalforsamling 2018 13. marts 2018 kl. 19.00 i store glassal i Østergades 
Forsamlingshus. 
 
Vi opfordrer medlemsforeninger til at ”prikke” til even-
tuelle frivillige, om de har lyst til at stille op til Frivillig-
centrets bestyrelse. 
 
a. Bestyrelsesmedlemmer 
På valg: 

- Inge Lodberg 
- Stine Engelhardt Ibsen 
- Thorkild Damm 
- Eleanor Jensen 

Suppleanter: 
- Palle Hansen 
- Per Laugesen 
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b. Årsregnskab 
Årsregnskabet er under udarbejdelse. TW giver besty-
relsen besked når årsregnskabet er klar til underskrif-
ter. 
 
c. Ekstern indslag 
Kurt Leth kommer forbi og indleder generalforsamlin-
gen med sit foredrag ”Kaffe med Kurt” kl. 19.00-20.00. 
Et foredrag om Kurt Leths liv som reporter og journalist 
på henholdsvis TV Syd og TV Østjylland. 
 
d. Andet 
Intet at bemærke. 
 

5. Indsatsområder 
2017/2018 

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

 
 Frivillighus 
Middelfart Kommune, Martin Albertsen har kontaktet 
HJTN før jul.  
 
Vil gerne have et møde med Frivilligcentret 01.02.18 
for at drøfte muligheder for en ny location og hvad 
kommunen tænker i den forbindelse. 
 
TW undersøger hvad der er af lejemål i Middelfart. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Intet nyt. 
 

 Når jeg bliver gammel  
Der har været afholdt møde i styregruppen 08.01.18. 
 
Arbejdet med synliggørelse af tilbud til 60+. Heriblandt 
markedsføring og profilering på aktivitetsmesserne. 
 
Kortlægning af foreningstilbud ifbm. messerne. Kan 
findes på www.aktivtaeldreliv.dk 
 
Der er på messerne forespurgt på ønsker og behov for 
aktiviteter til 60+. Indkomne forslag forsøges at sættes 
om til virkelighed. 
 
Vigtigt at dyrke motion når man bliver ældre. Der stø-
des på barrierer med lokaletilskud med de nuværende 
regler. Dette påpeges i projektevalueringen. 
 
Styregruppen pointerede, at det er vigtigt at der i pro-
jekt evalueringen kommes med anbefalinger til løsning 
af bestemte opgaver. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Intet nyt. 
 

 Stormøde for foreninger 
Stormødet ”MØD FRIVILLIGHEDENS MANGE AN-
SIGTER” afholdes torsdag den 25.01.2018. 
 
Der er over 60 tilmeldte. 
 

 Frivillig Fredag 2018 
Intet nyt. 

HJTN 
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 Kurser 
TW afventer svar fra CFSA vedrørende mulighed for at 
lave enkelte kurser til fyraftensmøder. 
 
CFSA´s kurser for det næste halvår offentliggøres 30. 
januar 2018 på www.frivillighed.dk 
 

 Nye vedtægter 
Afventer FriSe. 
 

 Visioner og værdier  
Aktivitetsplanen opdateres jævnligt. 
 

 Flygtninge 
Intet nyt. 
 

 Skolevenner 
TW havde et evalueringsmøde med de 2 skolevenner 
fra Anna Trolles Skolen 07.12.17. De 2 skolevenner 
trives og nyder deres 2 timer på skolen hver uge. 
 
Den 18.12.17 havde TW møde med Frank Forsberg 
Petersen, leder på Østre Skole og 2 nye potentielle 
skolevenner til Østre Skole. Det forventes at 1 af de 2 
interesserede starter som skoleven på Østre Skole i 
løbet af januar/februar 2018. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Intet nyt. 
 

6. Personale Der skal laves en ny APV. 
  

HJTN, TW 

7. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen 
Mødet afholdes efter Frivilligcentrets bestyrelsesmøde 
18.01.18. Opdatering fra mødet bliver gennemgået til 
næste bestyrelsesmøde i marts. 
 
Punkt til dagens møde: 
Hvad er kriterierne for at låne lokaler på Rådhuset?  
 
b. Nyt fra FriSe 
Der er årsmøde og generalforsamling i FriSe den 9. og 
10. marts 2018. HJTN, AB og TW deltager i årsmødet. 
Årets tema er lobbyisme. 
 
FriSes bestyrelsesformand er kommet ind i bestyrelsen 
for det nye Frivilligråd.  
 
Der bliver lavet en kvalitetsmodel for kriterierne for 
satsmidlerne. 
 
c. Nytårskur 10.01.18 
Frivilligcentret deltog i kommunens nytårskur.  
 
d. Andet 
HJTN og TW har møde med Ulykkespatientforeningen 
og Polioforeningen 22.01.18, som ønsker medlemskab 
hos Frivilligcentret.  
 
Formandsmøde i Region Syddanmark. Allan og Hans-
Jørgen kunne ikke deltage. Afventer referat fra mødet. 
 
Fondskonference i Vejen Idrætscenter den 27. februar 
2018 kl. 16-21. Det er gratis at deltage, men tilmelding 

HJTN 
 
 

http://www.frivillighed.dk/
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er nødvendig. Frivilligcentret deltager med HJTN og 
TW. Invitation er videresendt til medlemsforeningerne. 
 

8. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Intet nyt. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Intet nyt. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Kvindeprojektet er nu afsluttet og det har været en god 
samskabelses proces med Middelfart Kommune. Der 
har deltaget 20 udvalgte kvinder som har mødtes til 
forskellige foredrag og kurser over 13 gange. 
 
Starter på et nyt projekt for mænd, som hedder Baba. 
Projektet er sammenligneligt med kvindeprojektet, men 
handler om fædrene. 
 
Dialogmøder med andre lokalafdelinger for idégenere-
ring og erfaringsudveksling. 
 
Foreningen søger netværksfamilier. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Intet nyt. 
 
Ældre Sagen: 
Ny struktur i bestyrelsen. Flere om at løfter de opgaver 
der skal løses. Flere ad hoc personer til det frivillige 
arbejde. 
 
Lokalt informationsbrev fra Middelfart lokal forening 
hver 2. måned. Fået en frivillig redaktør som hjælper 
med dette. 
 
Lavet en aftale med Melfar Posten om omtale af Ældre 
Sagen og deres aktiviteter ca. hver 3. uge. 
 
Diabetesforeningen: 
Intet nyt 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Intet nyt. 
 
Høreforeningen: 
Intet nyt. 
 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
EJ/AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL 
 
 
TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
PH 
 
 
PL 

 

9. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Opdatering af medlemsforeningernes arrangementer i 
foråret 2018 på hjemmesiden og Facebook. Tak for de 
mange input og opdaterede brochurer.  
 
Deltagelse i åbningsreceptionen af Mødrehjælpens 
nye butik i Østergade 58 i Middelfart. 
 
b. Grundfinansiering 2017/2018 
Registreringsskemaet for frivilligcentrene for 2017 er 
afleveret til hhv. tilskudsportalen under socialstyrelsen 
samt til FriSe 15.01.18. 
 
Der er stadig intet nyt om de nye tildelingskriterier. 
 

TW 
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c. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i januar er Middelfart Pensionist-
forening. 
 
Månedens forening i februar bliver Gigtforeningen og i 
marts er det ”Bevar Strib Bibliotek” som bliver profile-
ret. 
 
Bestyrelsen evaluerer i løbet af året, om vi skal fort-
sætte med konceptet månedens forening. 
 
HUSK!  
Ønsker I at profilere jeres forening som månedens 
forening i Frivilligcentret, så kontakt os gerne. 
 

10. Eventuelt Mødrehjælpen er inviteret til at komme og fortælle om 
deres forening til bestyrelsesmødet den 22. marts 
2018.  
 
Nyt EU direktiv om persondataforordningen. FriSe 
afventer pt. en række udmeldinger, der har betydning 
for, hvordan reglerne konkret vil påvirke foreninger og 
frivillige organisationers brug og behandling af person-
oplysninger. 
 

  

 

Næste møde:   
22.03.2018 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.   


