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Teglgårdsparken 17 
5500 Middelfart  

Tlf.: 24 47 30 84  

info@frivilligcentermiddelfart.dk 
www.frivilligcentermiddelfart.dk 

  
   Åbningstid:   

Mandag-torsdag kl. 9-13. Fredag lukket 
  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 31.05. 2018 kl. 16.30 – 18.30   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Thorkild Damm (TD),  

Eleanor Jensen (EJ), Inge Lodberg (IL), Palle Hansen (PH) og Jonna Hansen Madsen (JHM) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Jørgen Jensen (JJ), Eleanor Jensen (EJ), Agnete Damkjær (AD) 

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 22.03.18  

Godkendt.   

3. Samværscafé Formand Mogens K. Hansen fra Røde Kors Middelfart 
fremlægger visionerne for en Samværscafé. 
 
Projektets baggrund: 
Et godt lokalsamfund kan være kendetegnet ved, at de 
borgere der har det sværest og med et minimum af 
sociale kontakter hjælpes i de udfordringer de har. Pt. 
er der ventelister for at få en besøgsven. Udbud og 
efterspørgsel hænger ikke sammen. 
 
Formål: 
At skabe en lokalitet, hvor disse borgere kan mødes og 
dermed skabe et tilhørsforhold med andre borgere og 
frivillige. 
 
Projektmål: 
Medborgercaféen bør/skal være et område med lokali-
teter til at rumme et cafémiljø og forskellige muligheder 
for aktiviteter. 
 
Projektorganisation: 
Medborgercaféen ejes og drives fysisk af Middelfart 
Kommune. Overordnet drift varetages af de frivillige 
foreninger der deltager med frivillige i caféen. 
 
Placering: 
Så nær bymidten som muligt. 
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Bestyrelsen er positivt stemt og bakker op om projek-
tet. 
 

4. Økonomi Status ved kasseren Jørgen Jensen. 
 
Gennemgang ved HJTN da JJ var forhindret. 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, JJ 

5. Forretningsorden Gennemgang af Forretningsorden.  
 
Forretningsordenen trænger til en ajourføring og op-
gradering. 
 
TW redigere den nuværende forretningsorden, så den 
er up to date og klar til underskrift til næste bestyrel-
sesmøde. 
 

HJTN 

6. Teglgårdsparken 17 Orientering om bl.a.: 
- Åbningstider 

09.00 – 13.00 mandag – torsdag. Fredag lukket. 
 

- Lån af lokaler 
Frivilligcentret har 4 mødelokaler og et mindre mul-
tirum. Der åbnes for bookingen i løbet af juni 2018. 
Lokalerne kan lånes mandag til fredag. Weekender 
lukket. 
 

- Nøglesystem 
Nøgler til Frivilligcentret kan afhentes i Frivilligcen-
trets åbningstid eller efter aftale. 
 

- Alarm 
Alarmen slår automatisk til kl. 22.30 på alle hverda-
ge.  
 
Der udarbejdes en A5 folder med praktiske oplys- 
ninger, der udleveres ved udlån af lokaler i Frivillig-
centret. 
 

HJTN, TW 

7. Fremtidige mødedatoer 
for bestyrelsesmøder 

2. Halvår 2018 
Torsdag den 30. august 2018 kl. 19.00 – 21.00 
Torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.00 
Torsdag den 13. december 2018 kl. 17.00 – 19.00 med 
efterfølgende julefrokost kl. 19.00 – 21.00. 
 
1. Halvår 2019 
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00 – 21.00 
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00 
Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19 – 21.00 
 
Generalforsamling 2019 
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 17.00 – 19.00 i Øster-
gades Forsamlingshus. 
 

HJTN, TW 

8. Generalforsamling 2018 Udpegelse af eksternt bestyrelsesmedlem 
 
Agnete Damkjær fra Middelfart Lokalråd sagde ja tak til 
at være med i Frivilligcentrets bestyrelse for de næste 
2 år. 
 
Formanden for Folkeoplysningsudvalget Flemming 
Justesen fra KIF takkede nej til tilbuddet pga. tidsman-
gel. 
 
Keld Johansen formand for Middelfart Handel takkede 

HJTN 
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ligeledes nej til tilbuddet pga. manglende tid. 
 
Erhvervschefen sagde også nej tak og kunne ikke 
hjælpe med at finde en anden kandidat. 
 
HJTN foreslog Stine Engelhardt Ibsen fra Landbo 
Ungdom. Bestyrelsen bakker op om forslaget. 
 

9. Indsatsområder 
2018/2019 

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

 
 Frivillighus 
Kommunen har pt. samlingssteder i Middelfart Kom-
mune på dagsorden. Punktet drøftes bl.a. hos lokalud-
valgene og vil ligeledes blive taget op med Frivilligcen-
tret den 11.06.18, hvor HJTN og AB er inviteret til mø-
de med Martin Albertsen om emnet. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Intet nyt. 
 

 Når jeg bliver gammel – 16.04.18 
 
Den afrundende evalueringsrapport forventes at være 
færdig før sommerferien 2018. 
 
Rapporten kommer med en konklusion og anbefalinger 
til både politikkere og den kommunale administration. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Intet nyt. 
 

 Stormøde for foreninger  
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af HJTN, 
TD og TW som skal se på et kommende møde for 
medlemsforeningerne.  
 
TW indkalder arbejdsgruppen til møde i august 2018. 
 
 

 Frivillig Fredag - 28.09.18  – Her er vi seje 
sammen. 

Frivillig Fredag afholdes i Frivilligcentret, hvor der vil 
være åbent hus, borgmester tale, farvel til afgåede 
bestyrelsesmedlemmer, aktiviteter fra foreninger under 
temaet ”Her er vi seje sammen”, kåring af årets Frivillig 
og en tur forbi pølsevognen. Arrangementet starter kl. 
16.00 og afrundes kl. 19.00. 
 
OBS! 
Datoen for Frivillig Fredag flyttes til tirsdag den 25. 
september 2018. Årsagen hertil er, at Middelfart Kom-
mune afholder en stor event om Klima fredag den 
28.09.18.  
 
Frivillig Fredag omdøbes derfor i år til  
FRIVILLIGDAGEN. 
 

 Kurser 
Frivilligcentret tilbyder i samarbejde med medlemsfor-
eningerne og CFSA kursus i den nye persondatofor-
ordning. Kurset afholdes onsdag den 29. august 2018 i 

HJTN 
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Middelfart. Invitation er sendt ud til medlemsforeninger 
17.05.18. 
 

 Aktivitetsplan 2018 - visioner & værdier 
  
Kort gennemgang af aktivitetsplanen for 2018 ved 
HJTN. Aktivitetsplanen er konstant i ”bevægelse” og er  
bestyrelsens og ledelsens styringsredskab for de mål 
der er sat for 2018/2019. 
 

 Flygtninge 
Der er kommet 3 nye flygtninge i år.  
Der arbejdes videre med kvindeprojektet, hvor der er 
fokus på de kvinder, der er tættest på arbejdsmarke-
det. 
Der arbejdes endvidere med kurser for fædre via pro-
jekt BABA. 
 

 Skolevenner  
Vi har evalueringsmøde med de 2 skoleledere og 
Betina Hoffmann den 20.06.18. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Næste projekt er Frivilligdagen den 25. september 
2018. 
 

10. Personale MU-samtale afholdes i nærmeste fremtid. HJTN, TW 

11. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen 
Næste møde er fredag den 01.06.18. 
 
b. Nyt fra FriSe  
Vi skal til møde med FriSe i Odense sammen med 
Frivilligcentrene på Fyn den 19.06.18. Temaet er Kvali-
tetsmodellen som FriSe i samarbejde med 
Frivilligcentrene skal til at udarbejde. 
 
c. Demokratiets dag – 12.06.18 
Frivilligcentret deltager i Demokratiets Festdag. Vi har 
en stand sammen med Ældrerådet, Ældre Sagen og 
Røde Kors.  
Frivilligcentrets tema for dagen er: ”Er der behov for et 
medborgerhus i Middelfart”. Der er koordineringsmøde 
7. juni 2018 i Frivilligcentret. 
Ifbm. planlægningen skal det vurderes, om der er be-
hov for en tunusordning for standpersonalet. 
 
c. Samarbejde patientforeninger  
Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesfor-
eningen, Scleroseforeningen og Bedre Psykiatri for 
Pårørende er gået sammen om et arrangement i Mid-
delfartsalen den 4. september 2018 under overskriften: 
”Hvad kan du selv gøre for at holde dig sund”. Jerk. W. 
Langer kommer og holder et oplæg om sund kost og 
kommunes Sundhedsafdeling vil komme og fortælle 
om de tilbud de har til både raske borgere såvel som 
for borgere som er ramt af sygdom og kroniske lidel-
ser. 
 
d. Andet 
Lis Huge har inviteret til afskedsreception 08.06.18. 
HJTN og AB deltager.  
 
HJTN deltog i dialogmøde med handicaporganisatio-
ner og politiker 2. maj 2018, hvor emner som ”Det go-
de liv, Politiske processer mm.” blev drøftet. 

HJTN 
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12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Røde Kors afholder i samarbejde med Dansk Flygtnin-
gehjælps Frivilliggruppe Middelfart en sommerevent for 
50 børn af både dansk og udenlands herkomst. Over-
skriften er ”Oplevelsesdage”. Den 9., 10. og 11. juli er 
det med temaet Cirkussjov i Middelfartsalen på Kul-
turØen og den 24., 25. og 26. juli er det med temaet 
Kunstdage i Billedskolen på Hyllehøjskolen.  
 
I den forbindelse efterlyses ældre seniorer som kunne 
tænke sig at gøre en forskel og hjælpe med at afvikle 
dagene for de 50 børn.  
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Intet nyt. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Se ovenfor – under Røde Kors. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Har netop haft besøg af Fangekoret som gav koncert i 
Østergades Forsamlingshus. 
 
Sommerbrochuren med arrangementer i juni/juli og 
august er netop udkommet. 
 
Ældre Sagen: 
Deltager i Demokratiets dag. Bruger pt. tid på uddan-
nelser og uddannelse af de frivillige. 
 
Har haft god succes med reklamefremstød i Melfar 
Posten. 
 
Diabetesforeningen: 
Har landsindsamling i 10. juni 2018. Foreningen efter-
lyser indsamlere. 
 
Deltager ligeledes i Demokratiets Festdag. 
 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Deltager i nærmest fremtid i et møde med bl.a. kom-
munes Voksenservice afdeling, Bostøtten og Psykiatri-
en. Mødets tema er kommunikation, kontaktpersoner 
og at være på forkant. 
 

 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
EJ/AB 
 
 
IL 
 
 
 
 
 
 
TD 
 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
 
 
 
 
PH 
 

13. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Afventer pt. ordrebekræftelser fra kommunen vedrø-
rende den kommunale årsbooking for skoleåret 
2018/2019. 
 
Flytningen til Teglgårdsparken har taget det meste af 
tiden den sidste månedstid.  
 
b. Den nye persondataforordning 
Der arbejdes pt. på at lave en privatlivspolitik, der vil 
være tilgængelig på frivilligcentrets hjemmeside, samt 
en fortegnelse over behandling af personoplysninger. 
Derudover bliver der lavet en databehandleraftale med 
de 2 frivillige som tager sig af regnskabet og lønudbe-
talinger og slutteligt udarbejdes der en politik for slet-
ning af persondata. 
 
Arbejdet forventes afsluttet til sommerferien 2018. 

TW 
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c. Grundfinansiering 2018 
Vi afventer pt. svar fra puljestyrelsen om vores ansøg-
ning opfylder kravene så vi kan modtage Grundfinan-
sieringen i 2018. Svaret forventes at komme før som-
merferie.  
 
Fremover vil nedenstående 3 overskrifter være til drøf-
telse og opfølgning på bestyrelsesmøderne hver 2. 
gang. Det kræves ifht. de nye kriterier. 

- Rekruttering 
- Sammenhængskraft 
- Netværk 

 
d. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Pga. flytningen har der ikke været nogen måneds for-
ening i maj 2018. 
 
Månedens forening i juni 2018 er de 7 Aktivitetsråd 
som er støtteforeningerne på kommunes Plejehjem og 
Dagcentre. 
 
Pga. sommerferien vil der ikke være nogen måneds 
forening i juli og august 2018. 
 

14. Eventuelt HJTN takkede bestyrelsen for hjælpen med flytningen. 
Det har været en stor hjælp med de mange frivillige, 
som gav sig tid til at hjælpe på flyttedagen og dagene 
efter med udpakning, opsætning af billeder mm. 
 
AB takkede for opmærksomheden til sin 70 års fød-
selsdag. 
 
Sommerferie: 
Frivilligcentret holder lukket i uge 27, 28, 29, 30 & 31 
samt uge 34. 
 
 

  

 

Næste møde:   
30.08.2018 kl. 19.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

 


