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 21.03. 2019 kl. 17.00 – 19.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL), Eleanor Jensen
(EJ), Palle Hansen (PH)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:

Agnete Damkjær (AD), Jonna Hansen (JH) & Thorkild Damm (TD)

Dagsorden

Referat

Initiativ

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra mødet
31.01.19
Samværscafé

Status
Arbejdsgruppen for etablering af en samværscafé har fået en henvendelse fra Frivillighedskonsulent Iben Løvstad fra Middelfart Kommune omkring idéer til, hvor der i samarbejde med kommunen kan søges penge til
en fremtidig samværscafé. Arbejdsgruppen og Iben Løvstad mødes
mandag 25.03.19.

AB

4.

Økonomi

Status ved HJ i JH´s fravær.

HJTN,
JHM

Økonomien ser fint ud.
5.

Generalforsamling
2019

Gennemgang af formandens beretning 2018.

HJTN,
TW

Gennemgang af budgettet 2019.
Årets Frivillig 2018 kåres som tidligere skrevet til generalforsamlingen.
De nominerede er:




6.

Kvalitetsmodel for
Frivilligcentre

Gitte R. R. Nielsen fra Dansk Handicap Forbund Lillebælt
Lis Kingo fra Middelfart Mentorforening
Margit Nielsen fra Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe
Middelfart
Lars Mørk fra Motion i Dagtimerne

Den nye kvalitetsmodel for Frivilligcentre blev godkendt af FriSes bestyrelse til Årsmødet den 8. marts 2019.
HJTN,

1

HJ gennemgik del 2 med overskriften: Kvalitet, mangfoldighed og
brobygning

TW

Der er 3 kriterier under Kvalitet, mangfoldighed og brobygning som blev
gennemgået. Bestyrelsen drøftede om Frivilligcenter Middelfart lever op
til de nye kriterier. Der var bred enighed om, at Frivilligcentret lever op til
samtlige 3 kriterier.
Næste step for FriSe er udarbejdelse af skabeloner og eksempler på
indikatorer til Frivilligcentrene. Kvalitetsmodellen træder i kraft
01.01.2020.
7.

Teglgårdsparken 17

Der mangler lys ved hovedindgangen i Teglgårdsparken 17. Derudover
er belysningen ved sideindgangen ved cykelskuret mangelfuld. Rainer
Sørensen fra Tekniskforvaltning har pr. mail den 07.03.19 orienteret om,
at der kigges på belysningen i samarbejde med pedellen fra Psykiatrisk
Museum.
Stueetagen i Teglgårdsparken 17 blev gennemgået af en brandinspektør
den 06.03.19. Diverse slukningsredskaber og brandtæpper er blevet
opgraderet. Der er i den forbindelse opsat røgalarmer i hele stueetagen.
Der har været tvivl omkring brugen af elevatoren i Østergades Forsamlingshus. Tvivlen er gået på, hvorvidt elevatoren er en vare- eller personelevator. Endvidere har der været tvivl om, hvorvidt der skulle betales
ved nedbrud eller anden funktionsfejl ved brug af elevatoren.
Kultur- og Fritidsforvaltningen har meddelt, at der er tale om en elevator
til persontransport op til 4 personer og at der ingen økonomisk omkostning er for brugen af elevatoren, såfremt den skulle gå i stykker eller i
stå. Mail herom er sendt ud 11.03.19.

8.

Indsatsområder
2019/2020

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende:

HJTN

 Frivillighus
Frivilligcentret blev af Sundhedschef Jeanette Rokbøl på mødet i Frivilliggruppen 06.03.19 orienteret om, at forvaltningen ønsker at etablere et
Sundheds- og Frivillighus Middelfart. Hertil søges en pulje hos Sundheds- og Ældreministeriet. Kommunen (Iben Lykke Eggertsen) har bedt
Frivilligcenter Middelfart om en interessetilkendegivelse.
HJ kontakter Iben Lykke Eggertsen for at få at vide, hvad der står i ansøgningen til Ældreministeriet om frivillighuset og om de har kendskab til
vores ansøgning om et frivillighus.
Arbejdsgruppen har møde torsdag den 28. 03.19.
 Samarbejde med foreninger og kommunen/-erhvervslivet
Intet nyt.


Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og Folkeoplysningsudvalget
Se venligst punkt 3.
HJTN/
 Netværks- og dialogmøde – 04.03.19 og 05.03.19
Mandag den 4. og tirsdag den 5. marts afholdte Frivilligcentret Netværks- TW
og dialogmøde for medlemsforeninger. 2 gode aftner med netværk på
tværs, gode ideer og inputs.
Samlet referat fra møderne er sendt ud til alle 07.03.19 og findes på
Frivilligcentrets hjemmeside under nyheder.
Bestyrelsen besluttede, at der igen i efteråret 2019 afholdes netværksmøde for medlemsforeninger. Der ønskes at gå i dybden med et aktuelt
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og relevant emne til drøftelse, erfaringsudveksling og gensidig sparring.
 Kurser
Frivilligcentret har netop fået godkendt ansøgningen om et lokalt CFSA
kursus i Middelfart den 20. maj 2019. Kursets tema er: ”Få nye frivillige,
som bliver i foreningen. Grundkursus i planlagt rekruttering”. Invitation til
kurset sendes ud i starten af april.

TW

 Aktivitetsplan 2019 - visioner & værdier
Revideret og opdateret aktivitetsplan for 2019 ligger på hjemmesiden
under referater.

HJTN/
TW

EJ
 Flygtninge
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart har netop afholdt generalforsamling. Foreningen har fået ny kasserer og nyt bestyrelsesmedlem. Endvidere har foreningen fået tildelt §18 midler og er derfor klar til
endnu et aktivt år.
9.

Personale

10. Orientering fra formanden bl.a.

Der er blevet udarbejdet en ny APV for kontoret.

HJTN,
TW
a. Møde i Frivilliggruppen – 06.03.19
HJTN/A
Ny frivillighedskonsulent for oplysningsudvalget (Thorbjørn) blev præsen- B
teret og deltager i Frivilliggruppemøderne fremover.
Det er aftalt at sundhedschef Jeanette Rokbøl laver en aftale med Socialog Sundhedsudvalget om vores årlige møde, hvor også samarbejdsaftalen tages op til revision. Mødet berammes til juni måned.
Der har fra en enkelt forening været ønske om at benytte Bostøttens
kaffebrygger ud for køkkenet i Teglgårdsparken 17. Bostøtten har vendt
tilbage, at de flytter kaffebryggeren ned til eget område, hvorfor det ikke
vil være muligt for foreningerne at købe kaffe via Bostøtten.
Middelfart Kommune er i gang med at revidere den gamle Frivillighedsstrategi fra 2011. Det gøres ved at inddrage repræsentanter for civilsamfundet til en workshop den 29.04.19 i Middelfartsalen på KulturØen. Invitation er sendt ud til medlemsforeningerne pr. mail 05.03.19.
Ifbm. revideringen vil der også være en arbejdsgruppe, som vil kigge på
kriterierne for §18.
Iben Løvstad og TW gennemgik et forslag til den kommende fejring af
frivilligheden på Frivillig Fredag den 27.09.19. Temaet i år er ”Vil du
med?”
Jeanette Rokbøl orienterede om, at koordinering af julehjælpen, projektet
”Gå dig glad” med ønsket om at Frivilligcentret bliver tovholder for en
fælles platform for gå-fællesskaber. Derudover er kommunen i dialog
med firmaet Connec som har opfundet en App (Befriender) som kort går
ud på, at afholder frivillige samtaler med borgere via app´en.
Ulla Sørensen orienterede om samarbejdet med Teglgårdskirken om
fødevareudlevering og så opleves det, at behovet i mentornetværket
flytter sig fra flygtningeområdet til unge med ensomhedsproblematikker.
Mentornetværket fejrer i 2019 10 års jubilæum.
b. Nyt fra FriSe
HJTN, AB og TW deltog i FriSes årsmøde 08.03.19. Årsmødet blev indledt med et formøde for Frivilligcentrene med gennemgang af det endelige udkast for den nye kvalitetsmodel.
På selve årsmødet hørte vi bl.a. om: ”Hvordan får vi flere med i de frivillige fællesskaber” v/Vibeke Koushede fra ABC Mental Sundhed.
Professor Bjarne Ibsen holdte oplæg om: ”Jagten på de frivillige – hvor
frivillige er de?
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Årsmødet sluttede med et indlæg fra FriSes bestyrelse om at få flere
selvhjælpsgrupper hos FriSes medlemmer samt en workshop om Frivillige Fredag med eksempler på meget forskellige aktiviteter.
c. Samarbejde patientforeninger
Der afholdes fælles arrangement 08.04.19 hvor psykoterapeut Lene
Brøndum kommer og fortæller om angst. Patientforeningerne mødes
næste gang mandag den 03.06.19 kl. 17.00 i Frivilligcentret, for planlægning af efterårets fælles arrangementer.
d. Andet
TW og Iben Løvstad har i fællesskab udarbejdet et udkast til Frivillig Fredag 2019. Årets tema er: Vil du med?” Udkastet i overskrifter blev gennemgået. Bestyrelsen bifaldt oplægget. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for Frivillig Fredag. Vi vil i den anledning til generalforsamling
26.03.19 spørge de tilstedeværende foreninger om nogen kunne tænke
sig at indgå i arbejdsgruppen.
11. ”Bordet rundt”

Nyt fra foreningerne:
Ifbm. den nye finanslovsaftale, har der været usikkerhed om, hvor mange EJ
flygtninge, der omfattes af paradigmeskiftet og hvor mange herboende
flygtninge og familiesammenførte kan overføres til det nye selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.
Dansk Flygtninghjælps Frivilliggruppe Middelfart har brugt meget tid på at
sætte sig ind i de nye regler og umiddelbart lader det til, at det hele ikke
er så håbløst som først antaget. Foreningen er fortrøstningsfuld.

12. Kontoret

a. Kontoret ”Siden sidst”
Der har været afholdt fyraftensmøde om den nye persondataforordning
den 05.02.19.
TW har deltaget i CFSA´s webinar ”Fra sur pligt til succesfuld generalforsamling 19.02.19.
Der har været afholdt inspirationsmøde for nye tilflyttere og borgere i
Middelfart Kommune den 21.02.19 kl. 10-11 samt kl. 18-19. Mødet blev
afholdt i samarbejde med bosætningskonsulent Anne Marie Klausen.

TW

b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook
Månedens forening i februar var Tvillingegården og i marts Bhutanesiske
Samfund Middelfart.
c. Grundfinansering 2019
FRIG puljen er meldt ud og har sidste ansøgningsfrist 04.04.19.
13. Eventuelt

Åbningstider i og omkring påsken:
Kontoret holder lukket 15.04, 16.04 & 17.04.
TW vil torsdag den 11.04, tirsdag den 23.04, onsdag den 24.04 og torsdag den 25.04 ikke være tilstede på kontoret, men kontoret og telefonen
vil være åben alle dage i tidsrummet: 09.00-13.00, hvor henholdsvis Lars
Kamp frivillig i Frivilligcentret og Connie Vinter Jensen fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart vil være behjælpelig med booking af lokaler, nøgleudlevering samt diverse spørgsmål.
TW forventes tilbage mandag den 29.04.19.

Næste møde:
23.05.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart.
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