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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 30.08. 2018 kl. 19.00 – 21.00   

 

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

(EJ), Thorkild Damm (TD), Palle Hansen (PH), Jonna Hansen Madsen (JHM) & Jørgen Jen-

sen (JJ) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Agnete Damkjær (AD) 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 31.05.18  

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
 
Projektet står lidt i stampe. Primært fordi elevatordrif-
ten i Teglgårdsparken 17 ikke er i orden. 
 
Senhjerneskade cafeen, Tirsdagscaféen og Røde Kors 
Mandagscafe har tilkendegivet, at de gerne vil benytte 
lokalerne i Frivilligcentret til cafédage, dog skal ad-
gangsforholdene være i orden. 
 

AB 

4. Økonomi Status ved kasseren Jørgen Jensen. 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, JJ 

5. Forretningsorden Gennemgang af fremsendte Forretningsorden.  
 
Korrigeret forretningsorden blev godkendt og under-
skrevet af bestyrelsen. 
 
Forretningsorden kan læses på hjemmesiden under 
”Om os”/bestyrelsen i nærmeste fremtid. 
 
 
 
 

HJTN 
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6. Teglgårdsparken 17 Status 
 
Der er den 30.08.18 fremsendt brev til Stabschef 
Martin Albertsen med en midtvejsevaluering for Tegl-
gårdsparken 17. 
 
Der mangler afklaring på vedligehold af grønne arealer 
samt reparation af elevatoren. 
 

HJTN, TW 

7. Generalforsamling  Udpegelse af eksternt bestyrelsesmedlem 
Det er indtil nu ikke lykkedes at finde den sidste 
repræsentant til bestyrelsen. 
 
Der mangler politisk tilgang. En politikker fra Soci-
al- og Sundhedsudvalget eller Økonomiudvalget 
kunne være ønskeligt. Eller en embedsmand fra 
staben. HJTN og TW retter henvendelse til det po-
litiske system. 
 

 Generalforsamling 2019 
Datoen for Frivilligcentrets generalforsamling i 
2019 er ændret pga. pladsproblemer i Østergades 
Forsamling torsdag den 28.03.19. 
 
Den nye dato er derfor tirsdag den 26. marts 
2019 kl. 17.00 – 19.00 i Østergades Forsamlings-
hus – store glassal. 
  

HJTN 

8. Indsatsområder 
2018/2019 

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

 
 Frivillighus 

Staben v/Martin Albertsen er via brev af 30.08.18 
blevet gjort opmærksom på, at Frivilligcenter Mid-
delfart naturligvis forventer at være tænkt ind dia-
logerne med lokaludvalgene ifht. fremtidige sam-
lingssteder i kommunen. 
  
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 
Patientforeningerne (Hjerteforeningen, Kræftens 
Bekæmpelse, Diabetesforeningen, Sclerosefor-
eningen og Bedre Psykiatri for Pårørende) afholder 
fælles arrangement i Middelfartsalen på KulturØen 
tirsdag den 04.09.18. Jerk W. Langer kommer og 
fortæller om: Lev længere, vær rask, glad og aktiv 
imens. Derudover kommer repræsentanter fra 
Sundhedsafdeling og fortæller om de tilbud og mu-
ligheder Middelfart Kommune tilbyder borgere med 
kronisk sygdom. 
 
Næste arrangement er planlagt til den 14.11.18. 
 

 

 Når jeg bliver gammel – 11.06.18 
Projektet er nu afsluttet og der er udarbejdet en 
evaluering i pixi udgave. Projektgruppen anbefaler 
5 områder som Middelfart Kommune bør arbejder 
videre med. 
 
Evalueringen inkl. de 5 anbefalinger uploades til 
hjemmesiden under referater, hvor den kan down-
loades. 

HJTN 
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 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 
Intet nyt. 
 

 Forenings dialogmøde – 15.08.18 
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen. 
Forenings dialogmødet afholdes over 2 aftner i ef-
teråret – henholdsvis 
29.10.18 kl. 19.00-21.00 samt 
30.10.18 kl. 19.00-21.00 
 
Begge dage vil temaerne være: 
1. Muligheder i Frivilligcenter Middelfart 
2. Samarbejde på tværs 
 
Der vil være et kort oplæg til begge temaer, hvoref-
ter der vil være samtaler i grupper og opsamling i 
plenum. 
 
Invitation og nærmere information sendes ud i lø-
bet af september. 
 

 Frivillig Mandag - 24.09.18  – Her er vi seje 
sammen. 
Invitation er sendt ud 16.08.18. Medlemsforenin-
gerne opfordres til at byde ind med en foreningsak-
tivitet. Kontakt Frivilligcentret for tilmelding af 
foreningsaktivitet. 
 
Husk indstilling af årets frivillig. 

 

 Kurser 
Kurset om Persondataforordningen som skulle ha-
ve været afholdt onsdag den 29.08.18 blev des-
værre aflyst pga. manglende tilmeldinger. 
 
Frivilligcentret forsøger i løbet af efteråret at ind-
kalde interesserede til et fyraftensmøde omkring 
Persondataforordningen.  
 
CFSA´s kursusprogram for efteråret 2018 er åben 
for tilmeldinger pr. 30.08.18. 
 

 Aktivitetsplan 2018 - visioner & værdier 
Gennemgang ved HJTN. Opdateret aktivitetsplan 
kan downloades under referatet på hjemmesiden. 

  

 Flygtninge 
Der er kommet maximum 10 nye flygtninge til Mid-
delfart Kommune i år.  
 
Svært at finde bolig til de sidste flygtninge, der bor 
i Udby. 
 
Rådgivningen flyttes til torsdag eftermiddag på Lær 
Dansk så de flygtninge, som er i arbejde kan når 
forbi. 
 
Idet der ikke kommer så mange flygtninge længere 
er en evaluering på vej, så aktiviteter mm. bliver til-
rettet til nuværende behov. 
 
Der har været 2 gode samskabende projekter med 
kommunen. Kommunen ønsker at fortsætte sam-
arbejdet. Har meldt ud, at de ønsker at yde øko-
nomisk støtte til en sommerlejr til næste år. 
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 Skolevenner – 20.06.18 
HJTN og TW deltog i møde med arbejdsgruppen 
for skolevenner kort før sommerferien med delta-
gelse af skolelederen fra Anna Trolles Skolen, sko-
lelederen fra Østre Skole og konsulent i læring, 
kultur & fritid Bettina Hoffmann. 
 
Der var enighed om at projektet fremover vareta-
ges af kommunen. Frivilligcentret reklamerer fort-
sat gerne for muligheden om at blive skoleven på 
skolerne og bakker op om projektet. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Intet nyt. 

 

9. Personale Der har været afholdt MU-Samtale med Tanja før 
sommerferien. 
 
TW har behov for en tilkaldehjælp/frivillig, når hun bli-
ver kaldt til møder i kontorets træffetid mellem kl. 09.00 
og 13.00. Dette for at undgå at borgere ikke møder en 
låst dør eller en telefon som ikke bliver taget. 
 
TD, IL, JHM & AB tilbød deres hjælp i det omfang det 
er muligt. 
 

HJTN, TW 

10. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 16.08.18 
Der er ansat ny Sundhedschef i Middelfart Kommune 
pr. 20.08.18. Den nye Sundhedschef hedder Jeanette 
Rokbøl 
 
Frivilligcentret ønsker at Sundhedschefen deltager i 
møderne fremover. Der er behov for at punkter og 
ønsker bliver bragt videre og/eller handlet på. Vi øn-
sker at fortsætte den tætte dialog, som der hidtil har 
været. 
 
Der har endnu ikke været afholdt møde med Social- og 
Sundhedsudvalgt i 2018, hvilket Frivilligcentret hurtigst 
muligt ønsker genoptaget. 
 
Næste møde er 04.09.18. 
 
b. Nyt fra FriSe – 19.06.18 
HJTN, AB og TW har sammen med de andre Frivillig-
centret på Fyn været til møde med FriSe og Socialsty-
relsen om den nye kvalitetsmodel for Frivilligcentre. 
 
Den nye kvalitetsmodel er tænkt som et kvalitetsløft af 
især frivilligcenter bestyrelser så de fremover står 
stærkere til de opgaver som kommer og her tænkes 
især strategisk. Kvalitetsmodellen skal sikre, at vi ar-
bejder efter mål og fælles standarder. 
 
1. udkast til kvalitetsmodellen fremlægges FriSes be-
styrelse 05.09.18. Frivilligcenterudvalget 13.09.18. 
Faglig følgegruppen 18.09.18 og sendes i høringsrun-
de blandt Frivilligcentrene i perioden 27.09.18-
08.10.18. 
 
Næste møde bliver 04.12.18. 
 
Bestyrelsen bliver indkaldt til ekstraordinært bestyrel-
sesmøde ifbm. høringssvaret mellem 29.09 og 08.10.  
 
 

HJTN 
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FriSe har indledt nyt samarbejde med nemtilmeld. Det 
betyder at vi som medlemmer af FriSe fremover kan 
bruge nemtilmeld som styringsredskab til kurser, mø-
der, foredrag og billetbetaling. 
 
FriSe udbyder en ny runde af kurser for ”Kom videre 
mand” gruppeledere. Der bliver holdt kursus i Middel-
fart den 17.-18. november 2018. Tilmelding direkte til 
FriSe eller forhør dig om projektet hos Selvhjælp Fre-
dericia-Middelfart. 
 
c. Demokratiets dag – 12.06.18 
Frivilligcentret deltog på fællesstand i samarbejde med 
Røde Kors Middelfart, Ældre Rådet og Ældre Sagen. 
 
Dagens tema var et Frivillighus i Middelfart. 
 
Delte meninger om arrangement, men der er nogle 
opmærksomhedspunkter til lignende arrangementer i 
fremtiden. 
 
d. Samarbejde patientforeninger  
Se punkt 8 – Samarbejde med foreninger, Kommunen 
og erhvervslivet. 
 
e. Andet 
Formandsskabet er inviteret til dialogmøde om kom-
munens budget 2019 den 06.09.18. 
 
Emner som formandsskabet ønsker drøftet på dialog-
mødet: 
 

 Tilfredshed med at bo i Teglgårdsparken 17 

 Frivilligcentret ønsker fortsat et Frivillig-
hus/Medborgerhus 

 Forsamlingshus i Staurby Skov? 

 Reduktion af puljen for folkeoplysningspuljen – 
hvor f.eks. fripasordning er ind under samt uddan-
nelse af unge instruktører. 

 Socioøkonomiske virksomheder 

 Ros omkring integrations indsatsen og det samar-
bejder der har været på tværs 
 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
De frivillige har været på en dejlig udflugt til Røde Kors 
frivillighus i København. 
 
Som nævnt under punkt 3 står udviklingen af sam-
værscaféen i stampe. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Sekretær Kirsten Pedersen går på pension pr. 
31.08.18. Selvhjælp har slået sekretærstillingen og 
dagligleder stillingen sammen og søger nu en 32 ti-
mers koordinator. Ansøgningsfristen er i starten af 
september og der er pt. indkommet ca. 60 ansøgnin-
ger. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Se punkt 8/flygtninge. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Sæsonen starter op i starten af september igen. 
 

 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
AB 
 
 
 
 
 
 
 
EJ/AB 
 
 
IL 
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Ældre Sagen: 
Foreningen har været på udflugt til det nye Ældre Sa-
gen hus på Amager. 
 
Lokalafdelingen har startet uddannelse af egne frivilli-
ge i Middelfart. Kurset afholdes i lokalerne i Frivillig-
centret. 
 
Ældre Sagen får fast kontortid i Frivilligcenter Middel-
fart hver onsdag fra kl. 10-12.00. Dette annonceres i 
Melfar Posten. 
 
Ældre Sagen har fået ny hjemmeside som er meget 
nemmere at navigere i. Tjek gerne den nye side for 
Middelfart Lokalafdeling. 
 
Foreningen er nu tæt på de 6.000 medlemmer.  
 
Diabetesforeningen: 
Sæsonstart den 5. september 2018. 
Afholder i samarbejde med 4 andre patientforeninger 
arrangement med Jerk. W. Langer den 04.09.18. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Sæsonen er skudt i gang og der er igen gang i både 
caféen og ”mandegruppen”. 
 
Middelfart Lokalråd: 
Intet nyt. 
 

TD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
 
 
PH 
 
 
 
AD 

12. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Frivilligcentrets hjemmeside og mailsystem er blevet 
flyttet til ny server. Det har desværre medført tekniske 
udfordringer, som har taget en del tid og få rettet op 
på. 
 
Der er godt gang i sæson 2 – 2018 og mange forenin-
ger har været forbi med opdateret materiale for efter-
året. 
 
Flytningen til Teglgårdsparken 17 har bevirket (heldig-
vis) at der kommer mange flere forbi Frivilligcentret for 
at snakke frivillighed, få rådgivning og hjælp. Det har 
også betydet at TW i samarbejde med bestyrelsen 
kigger på muligheder for lidt hjælp til kontoret – især 
når TW er til møder eller har andre ærinder ude af 
huset. 
 
b. Den nye persondataforordning 
Kurset blev som tidligere omtalt aflyst. Frivilligcentret 
forsøger at lave et fyraftensmøde omkring emnet i 
løbet af efteråret. 
 
c. Grundfinansiering 2018 
Frivilligcentret er blevet godkendt med forbehold. Vi 
modtag første del af grundfinanseringen i midt juli 
2018. 
 
Langt de fleste Frivilligcentre i DK er blevet godkendt 
med forbehold. Forbeholdet går på utilstrækkelige 
vedtægter, men det er pt. uklart, hvad der skal ændres 
for at vi er godkendt uden forbehold. FriSe arbejder på 
sagen. 
 
 
 

TW 
  
  



7 
 

d. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Ingen månedens forening i august og september.  
Månedens forening i oktober er Natteravnene. 
 

13. Eventuelt JHM er svær at træffe i september og oktober. Ønsker 
at vi sætter processen i gang med overdragelse af 
fuldmagter til bankkonti mm. Ifbm. at JJ går på pension 
31.12.18. TW & HJTN sætter i gang. 
 
Opfordring til at medlemsforeninger informerer med-
lemmer og foreninger om, at de skal deltage i Frivillig 
Mandag den 24.09.18. 
 
Mentorforeningen har i samarbejde med en fotograf en 
udstilling/fernisering med billeder af herboende flygt-
ninge i hverdagssituationer også kaldt ”Kvinder i Dan-
mark”. Ferniseringen foregår på KulturØen mandag 
den 24.09.18. Efterfølgende vil nogle af billederne 
muligvis blive udstillet i Frivilligcentret. 
 
Bestyrelsesmøder i Frivilligcenter Middelfart afholdes 
fremadrettet fra kl. 17.00- 19.00. 
 

  

 

Næste møde:   
25.10.2018 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

 


