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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 25.10. 2018 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Thorkild Damm (TD), Eleanor Jensen (EJ) og Agnete Damkjær (AD) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Jonna Hansen Madsen (JHM), Palle Hansen (PH) og Jørgen Jensen (JJ) 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 30.08.18 

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
Arbejdet med samværscaféen er pt. i bero pga. til-
gængeligheden i Frivilligcentret.  
 
Mogens K. Hansen fra Røde Kors i Middelfart og AB, 
som arbejder med etablering af samværscaféen i Mid-
delfart, har drøftet mulighederne for at caféen kunne 
ligge andre steder end i Frivilligcentret. Konklusionen 
er dog, at det giver mest mening og er størst synergi i, 
at samværscaféen er placeret i Frivilligcentret i Tegl-
gårdsparken 17. 
 

AB 

4. Økonomi Status ved kasseren Jørgen Jensen. 
 
HJTN orienterede i JJ´s fravær om økonomien, som 
ser fin ud. 
 

HJTN, JJ 

5. Teglgårdsparken 17 Status 
4Kløveren flytter ud af Teglgårdsparken 17 i uge 
45/46. 
 
TW har 24.10.18 sendt forespørgsel til Sundhedschef 
Jeanette Rokbøl om, hvad der skal ske med rengøring, 
udearealer, pedel mm. når 4Kløveren flytter ud. Afven-
ter pt. svar fra Sundhedschefen. 
 
Elevatoren er under reparation og forventes færdig om 
2-3 uger. Vi afventer pt. svar fra Teknisk Forvaltning og 

HJTN, TW 
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KONE (firmaet som reparerer elevatoren), om hvornår 
de forventer at reparationerne er endelig færdige. 
 
Opgørelse over mødelokalebookinger i perioden 1. 
august til 25. oktober i Frivilligcentret viser, at der i 
august var 14 udlån, i september 31 udlån og i oktober 
til og med 25. oktober har været 29 udlån. Flere og 
flere viser interesse for mødelokalerne i Frivilligcentret. 
 
Billederne fra Mentorforeningens fernisering i Middel-
fartsalen på KulturØen i september 2018 omkring 
”Kvindeportrætter og deres familier med flygtninge-
baggrund” er nu kommet op at hænge i Frivilligcentret 
og pynter smukt på de store vægge. Så snart elevato-
ren er i drift igen, inviterer vi medlemsforeningerne og 
andre interesserede til at komme forbi til en lille recep-
tion, hvor vi gerne vil vise Frivilligcentret frem, vise de 
flotte billeder samt en snak om løst og fast i den frivilli-
ge verden. 
 

6. Generalforsamling Status vedr. det sidste bestyrelsesmedlem. 
 
Der er 25.10.18 kommet svar fra Sundhedsdirektør 
Mette Bostrup omkring Frivilligcentret henvendelse til 
Social- og Sundhedsudvalget om en repræsentant fra 
udvalget til Frivilligcentrets bestyrelse. 
 
Social- og Sundhedsudvalget er meget interesseret i, 
at få et byrådsmedlem udpeget til bestyrelsen. Dette 
kræver dog, at Frivilligcentret ændrer vedtægterne. 
 
HJTN tager kontakt til Mette Bostrup, for at drøfte 
eventuelle ændringer til Frivilligcenter Middelfarts ved-
tægter som tidligst kan træde i kraft til generalforsam-
lingen i marts 2019. 
 

HJTN 

7. Indsatsområder 
2018/2019 

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

 
 Frivillighus 
Frivilligcenter Middelfarts ansøgning om et Frivillighus 
er stadig i spil. HJTN, AB og TW har møde med Martin 
Albersten i november 2018, hvor vi igen drøfter emnet.  
 
IL orienterede om, at Ældrerådet pt. også er i gang 
med at undersøge muligheder for et Frivillig-
hus/Seniorhus i Middelfart. Ældrerådet skal mandag 
den 29.10.18 ud og se på en bygning til formålet i 
Teglgårdsparken. Frivilligcentret appellerer til samar-
bejde.  
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-
erhvervslivet 

Intet nyt. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og 
Folkeoplysningsudvalget 

Intet nyt omkring samarbejdet, men Ældre Sagen af-
holder spise sammen arrangement i uge 45. 
 
AB foreslog, at vi tager emnet ”Ensomhed” op med 
Sundhedschef Jeanette Rokbøl og Frivillighedskonsu-
lent Iben Løvstad næste gang vi mødes i Frivilliggrup-
pen. 

HJTN 



3 
 

Juleaften arrangementet for enlige og enlige med børn 
afholdes igen i år. Tidligere har juleaften været afholdt i 
caféen på Skovgades Plejehjem. I år bliver det i Øster-
gades Forsamlingshus. Der er mangel på frivillige til 
juleaften. 
 

 Forenings dialogmøde 
Vi afventer pt. klarmelding af elevatoren i Teglgårds-
parken 17, før vi kan melde datoerne ud for afholdelse 
af de 2 planlagte dialogmøder. 
 

 Kåring af årets Frivillig 2018 
Vi opfordrer forsat foreninger til at indstille kandidater 
til årets Frivillig 2018 som kåres til Frivilligcentrets ge-
neralforsamling tirsdag den 26. marts 2019. 
 
Kurser 
Persondataforordningen: 

Så snart elevatoren i Teglgårdsparken 17 er færdigre-

noveret inviterer Frivilligcentret medlemsforeninger til 

et fyraftensmøde, hvor vi vil tage udgangspunkt i Frivil-

ligcentres privatlivspolitik mm. og dele ud af de erfarin-

ger vi har gjort os med arbejdet omkring den nye per-

sondataforordning. 

 Aktivitetsplan 2018 - visioner & værdier 
Aktivitetsplan 2018 blev gennemgået. Opdateret aktivi-
tetsplan kan downloades under referatet på hjemmesi-
den. 
  

 Flygtninge 
Der kommer ikke så mange nye flygtninge.  
 
Mændene i mandegruppen er stort set alle i arbejde. 
Det kniber mere med at få kvinderne på arbejdsmar-
kedet. 
 
Flere og flere flygtninge melder sig som frivillige i 
Dansk Flygtningehjælp og det er meget positivt. 
 
Mentorforeningen og Dansk Flygtningehjælp har et tæt 
samarbejde omkring flygtningene.  
 
Der arbejdes pt. i samarbejde med Middelfart Kommu-
ne på en stor sommerlejr for flygtninge næste år i 
sommerferien. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Intet nyt. 
 

8. Personale APV 
Når Selvhjælp Fredericia-Middelfarts nye koordinator 
starter 1. november 2018, vil der blive udarbejdet nye 
APV´er i Frivilligcentret. 
 

HJTN, TW 

9. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 04.09.18 
Mødet med vores nye Sundhedschef Jeanette Rokbøl 
gik mest ud på at lære hinanden at kende og afstem-
me forventninger til hinanden og snakke om fremtidigt 
samarbejde. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Høringen om den nye kvalitetsmodel for Frivilligcentre-
ne i Danmark er forsinket. Det forventes at kvalitets-
modellen sendes ud til høring i perioden 26. oktober til 

HJTN/AB 
 
 



4 
 

14. december 2018. 
 
Kvalitetsmodellen videresendes til Bestyrelsen, så 
snart den er modtaget i Frivilligcentret. Det er aftalt, at 
HJTN, AB og TW på vegne af bestyrelsen udarbejder 
et eventuel høringssvar til kvalitetsmodellen. Bestyrel-
sens eventuelle input eller bemærkninger til kvalitets-
modellen skal være TW i hænde senest onsdag den 
28. november 2018. 
Eventuelt høringssvar sendes til bestyrelsen til oriente-
ring.  
 
Vores tilskud fra Socialstyrelsen har været midlertidig 
sat i bero pga. den store svindelsag i Socialstyrelsen. 
Frivilligcentret har på opfordring fra Socialstyrelsen 
genindsendt kontooplysninger mm., så det forventes at 
vi igen modtager tilskud inden længe. 
 
FriSe har gjort opmærksom på, at det er muligt for 
lokale frivillige foreninger at søge midler hos Lokalfor-
eningspuljen. Information herom er pr. mail sendt ud til 
medlemsforeningerne 25.10.18. 
 
c. Samarbejde patientforeninger  
Næste fællesarrangement er planlagt til den 14. no-
vember 2018 i Middelfartsalen på KulturØen, hvor 
Lisbeth G. Petersen kommer og fortæller om ”Knæk 
koden til mere energi”. 
 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Sclerose-
foreningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, 
Bedre Psykiatri for Pårørende og Diabetesforeningen. 
 
d. Andet 
Frivilligcenter Middelfart har fået 3 nye medlemsfor-
eninger, så vi nu er oppe på 59 medlemmer. De 3 nye 
foreninger er: 

 Fibromyalgi gruppen 

 KFUM´s Sociale Arbejdes – Familieklub 

 Talentspejderne 
 
Bestyrelsen byder alle 3 foreninger hjertelig velkom-
men. 
 

10. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Indsamling i oktober har taget meget energi. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Pr. 1. november har Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
ansat Conni Vinter Jensen som koordinator. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Der er stor efterspørgsel efter netværksfamilier. Dansk 
Flygtningehjælp kører i uge 3 en landsdækkende kam-
pagne for frivillige netværksfamilier. 
 
Foreningen mangler indsamler til søndag den 4. no-
vember 2018. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Intet nyt. 
 
 
 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
 
EJ/AB 
 
 
 
 
 
 
 
IL 
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Ældre Sagen: 
Der annonceres kraftigt i Melfar Posten. 
 
Der mangler frivillige til vågetjenesten og frivillige be-
søgsvenner. 
 
Diabetesforeningen: 
Intet Nyt. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Intet nyt. 
 
Middelfart Lokalråd: 
Lokalrådet er stadig i opstartsfasen. Der er møde 
25.10.18 og igen i november 2018. 
 

TD 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
PH 
 
 
AD 

11. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Mange lokalebookinger.  
Masser af aktivitet i Frivilligcentret. 
Persondataforordning. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i oktober var Natteravnene. 
Månedens forening i november bliver Teglgårdskirken. 
 

TW 
  
  

12. Eventuelt Frivilligcentrets bestyrelse har modtaget et takke kort 
fra Kirsten Pedersen ifbm. hendes afskedsreception 
hos Selvhjælp Fredericia-Middelfart.  
 
Frivilligcentret holder juleferielukket fra fredag den 21. 
december til og med søndag den 6. januar 2019. 
 

  

 

Næste møde:   
13.12.2018 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart med efterfølgende julefrokost. 

 

 


