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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 22.03. 2018 kl. 10.00 – 12.00   

 

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

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

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Jørgen Jensen (JJ) og Thorkild Damm (TD) 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Ingen bemærkninger.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 18.01.2018 & 
01.03.18 

 

Ingen bemærkninger.   

3. Økonomi Status ved kasseren Jørgen Jensen. 
 
HJ orienterede kort om økonomien, idet JJ var forhin-
dret i at deltage i bestyrelsesmødet. 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, JJ 

4. Generalforsamling 2018 a. Opsamling/evaluering 
 
Stine Engelhardt Ibsen og suppleant Per Laugesen 
udtrådte af bestyrelsen. Stine og Per inviteres til Frivil-
lig Fredag den 28. september 2018, hvor bestyrelsen 
gerne vil takke for godt samarbejde. 
 
Enkelte deltagere har gjort opmærksom på, at punktet 
til valg af bestyrelsen gik for stærkt. Der manglede en 
præsentation af de kandidater, som stillede op til be-
styrelses- og suppleantposterne. Dette er taget til efter-
retning. 
 
b. Konstituering af næstformand og kasserer 
 
Næstformand: 
Allan Bentzen fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart blev 
foreslået til næstformandsposten. Allan modtog valget. 
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Kasserer:  
Jørgen Jensen blev forslået som kasserer. Jørgen har 
pr. mail modtaget valget. 
 
c. Udpegelse af 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen er enig om, at det er ønskeligt med 1 kan-
didat fra henholdsvis børne- og ungeområdet samt 1 
kandidat fra et lokalråd eller erhvervslivet. I prioriteret 
rækkefølge kontaktes: 
 

1. For børn og ungeområdet spørges formanden 
for Folkeoplysningsudvalget. Formanden for 
Folkeoplysningsudvalget er endnu ikke udpe-
get. Der er udvalgsmøde den 5. april 2018, 
hvor det forventes at formanden udpeges. 
 

2. Fra Middelfart lokalråd kontaktes Agnete  
Damkjær. 
 

3. Fra Middelfart Handel kontaktes formand Kjeld 
Johansen fra Spar Nord. 
 

4. Rette henvendelse til Middelfart Erhvervscen-
ter. 
 

c. Andet 
Bestyrelsen underskrev de nye godkendte vedtægter. 
 

5. Indsatsområder 
2017/2018 

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

 
 Frivillighus 
Status er at Frivilligcentret flytter til Teglgårdsparken 
17. 
Den endelige dato for flytningen er endnu ikke fastsat, 
men istandsættelsen af lokalerne er igangsat. Forde-
lingen af lokaler er aftalt med Birgitte Rosenberg, leder 
af 4Kløveren og ansvarlig for lejemålet. 
 
Der afventes pt. en opdatering af samarbejdsaftalen 
mht. flytning, betingelser mm. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Ingen bemærkninger. 
 

 Når jeg bliver gammel – 26.02.18 
 
Projektlederne er i gang med udarbejdelse af den af-
sluttende rapport til politikkerne, som skal tage stilling 
til, hvorvidt anbefalingerne i rapporten skal realiseres. 
 
I stedet for det obligatoriske visiterede hjemmebesøg 
når man fylder 75 år, har kommunen inviteret alle bor-
ger, som fylder 75 år i 2018, til et fødselsdags arran-
gement, hvor de emner man ville gennemgå ved et 
visiteret hjemmebesøg blev gennemgået. Fødselsda-
gen blev afsluttet med kaffe og lagkage. Der var ca. 40 
deltagere i Ejby og 100 deltagere i Middelfart.  
 
Aktivitetsmessen i Lillebæltshallen den 2. februar 2018 
gik super godt. Der var god opbakning og evalueringen 
var meget positiv. 
 

HJTN 
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 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Ingen bemærkninger. 
 

 Stormøde for foreninger – 25.01.18 
Tilbagemeldingerne fra stormødet: 

o Emnet om samskabelse var tung. Formid-
lingen var ikke særlig god. 

o Emnet om digital rekruttering af frivillige 
var fint – god formidling. 

o Foredraget om hverdagens centrifuge var 
fint – god formidling. 

o Det var fint at deltagerne sad til bords med 
folk som ikke kom fra den samme forening 
som en selv. Det gav gode netværksmu-
ligheder. 

 
Bestyrelsen er enig om, at der i 2019 skal laves et 
arrangement, hvor foreninger samles og får mulighed 
for netværk og samarbejde. 
  

 Frivillig Fredag - 28.09.2018 – Her er vi seje 
sammen. 
 

Fra 2019 er FriSe ny national koordinator og arrangør 
på frivillighedens festdag Frivillig Fredag. Hidtil har 
denne opgave ligget hos Frivilligrådet, men som et led 
i den nye civilsamfundsstrategi ønsker Børne- og So-
cialminister Mai Mercardo at knytte Frivillig Fredag 
tættere på den lokale frivillighed. 
 
Nedsættelse af arbejdsgruppe: 
HJ, EJ, AB & TW. 
 
Møde i arbejdsgruppen er aftalt til onsdag den 11. april 
kl. 13.00 i Frivilligcentret. 
 

 Kurser 
TW har forespurgt CFSA om det vil være muligt at 
konvertere CFSA´s udbudte webinarer til fysiske fyraf-
tensmøder af 1 times varighed. 
 
Det kan godt lade sig gøre, men prisen herfor ligger på 
kr. 4.865,- ex. moms. 
 
Bestyrelsen vurderer at prisen er for høj. TW kontakter 
CFSA for andre muligheder. 
 

 Nye vedtægter 
Vedtaget til generalforsamlingen 13.03.18.  
 

 Visioner og værdier  
Ingen bemærkninger. 
 

 Flygtninge 
Der er søgt midler til at afholde sommerkursus for bå-
de flygtning børn og danske børn. Temaerne er cirkus 
og kunst. Der er plads til 50 børn i alt. Forældre vil 
blive involveret i processen ifht. netværk. 
 
AB mangler fortsat svar fra 2 fondsansøgninger for at 
være sikker på, at der er økonomisk grundlag for af-
holdelsen af sommerkurset. 
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 Skolevenner  
Der arbejdes fortsat på at finde frivillige skolevenner til 
Østre Skole. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Frivilligcentret er meget positiv over det kommende 
samarbejde med 4 Kløveren, der holder til i Teglgårds-
parken 17. Samskabelsesprojektet går ud på at hjælpe 
sårbare og udsatte borgere videre i et frivilligt til-
bud/opgave i foreningslivet. 
 

6. Personale Ingen bemærkninger. HJTN, TW 

7. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 18.01.18 
Kommunen arbejder i øjeblikket på et beslutningsdo-
kument vedrørende forsikring af frivillige i kommunal 
regi. 
 
Mødet den 6. marts 2018 blev aflyst pga. sygdom. 
 
b. Nyt fra FriSe - årsmøde 09.03.18 
HJTN, AB og TW deltog i FriSes årsmøde i Vejle.  
 
Blandt emnerne var ”Lobbyisme er en holdsport” med 
Peter Mose, hvor det vigtigste budskab var ”Tydeliggør 
den værdi i skaber – ikke de krav i har”. 
 
Centerchef Laura Auken fra CFSA gav os de nyeste tal 
fra Frivilligrapporten og Professor Jürgen Matzat fra 
Tyskland fortalte om tysk selvhjælps-succes samt de-
bat om Frivilligrådet opgaver fremadrettet. 
 
Frivilligcenter Middelfart er sammen med de andre 
Frivilligcentret på Fyn inviteret til møde med FriSe den 
19. juni 2018 kl. 10.00 – 14.00. Emnet er den nye kva-
litetsmodel for Frivilligcentre som FriSe er primusmotor 
for at udvikle. FriSe ønsker at inddrage Frivilligcentre-
ne i processen. 
 
c. Samarbejde patientforeninger – 19.03.18 
 
De fremmødte foreninger ønskede at fortsætte samar-
bejdet om fælles arrangementer og Frivilligcentret til-
bød at fortsætte som tovholder for samarbejdet. 
 
Der kom 5 konkret forslag til mulige arrangementer.  
 
Næste møde med patientforeningerne blev aftalt til 
tirsdag den 17. april 2018 kl. 17.00 i Frivilligcentret. I 
mellemtiden undersøges pris og bookingmuligheder for 
de 5 forslag. 
 
d. Andet 
I april 2018 har HJ og TW aftalt møde med 2 nye muli-
ge medlemsforeninger. 
 

HJTN 
 
 

8. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Det er svært at finde frivillige samtalevenner. Der kig-
ges i øjeblikket på et succesprojekt i Fåborg, hvor det 
er lykkedes for Røde Kors at finde en løsning på pro-
blemstillingen.  
 
 
 

 
 
AB 
 
AB 
 
EJ/AB 
 
IL 
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Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Leder af Selvhjælp Ann-Pia Jakobsen har fået nyt job 
og havde sidste arbejdsdag den 20. marts. Annie Ka-
ren Pedersen har midlertidig sagt ja til at hjælpe Selv-
hjælp indtil Ann Pias afløser er fundet. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Man er gået i samarbejde med bl.a. AOF, biblioteket, 
Røde Kors, Musikaftenskolen m.fl. om fælles arrange-
menter som bl.a. omhandler temaerne forståelse og 
tolerance. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Ingen bemærkninger. 
 
Ældre Sagen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Diabetesforeningen: 
Ingen bemærkninger. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Der samarbejdes i øjeblikke med Psyk-Info og Social- 
og Sundhedsafdelingen om at sætte psykisk tilgænge-
lighed i fokus.  
 

TD 
 
JHM 
 
PH 
 

 

9. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Det der har fyldt og som fylder lige nu er afholdelsen af 
generalforsamlingen, flytningen til Teglgårdsparken 17, 
månedens forening og ansøgningen til socialministeri-
et. 
Det er glædeligt at flere benytter sig at de serviceses  
og muligheder som Frivilligcentret tilbyder.  
 
b. Grundfinansiering 2018 
Ansøgningsfristen for FRIG ansøgningen er 6. april 
2018. Der arbejdes pt. hårdt på at få formalinerne på 
plads og udarbejdelse  af det materiale som de nye 
tildelingskriterier kræver. 
 
c. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i februar var Gigtforeningen og 
marts måneds forening er Bevar Strib Bibliotek. 
 
I april er det Brenderup Seniorer som er månedens 
forening. 
 
Det er besluttet at Frivilligcentrets hjemmeside skal 
have en opdatering. Dette igangsættes efter sommer-
ferien. 
 

TW 
  
  

10. Eventuelt Ingen bemærkninger.   

 

Næste møde:   
31.05.2018 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.   


