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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 31.10. 2019 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Anni Tyrrestrup (AT), Helge Petersen (HP), Palle Hansen (PH) & Jonna Hansen (JH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Allan Bentzen (AB) 

  

Bestyrelsesmødet startede med et 15 minutters indlæg af Martin Jensen fra City Info. Martin gennemgik og 

præsenterede mulighederne ifbm. markedsføring og synliggørelse af Frivilligcentret og Frivilligcentrets med-

lemsforeninger via digitale infostandere placeret strategiske steder i hele Middelfart Kommune. 

 

En markedsføringsløsning via City Info koster kr. 1.800,- ekskl. moms pr. måned. Man binder sig for 12 må-

neder. Bestyrelsen var positiv stemt overfor muligheden som HJ, TW og JH arbejder videre med. 

 

Derudover kunne Hans-Jørgen byde byrådsmedlem Anni Tyrrestrup hjertelig velkommen i Frivilligcenter 

Middelfarts bestyrelse. Anni er udpeget af Middelfart Byråd og sidder i bestyrelsen frem til kommunalvalget i 

2021. 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af refe-
rat fra mødet 
29.08.19 

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
Arbejdsgruppen for samværscaféen har sendt en ansøgning om §18 
midler til etablering af et cafémiljø i Frivilligcenter Middelfart. Der er søgt 
om kr. 15.000,- og der afventer pt. svar på ansøgningen fra kommunen. 
 

AB/EJ/ 
HJ 

4. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 

HJTN, 
JH 

 
5. Kvalitetsmodel for  

Frivilligcentre 
Status 
HJ og TW deltager i et dialogmøde med Frivilligcentrene i Region Syd og 
FriSe den 05.11.19. 
 
Derudover er der møde med FriSe og Socialstyrelsen torsdag den 7. 
november i Nyborg, hvor kvalitetsmodellen og i særdeleshed selvevalue-
ringsredskaber/modellen præsenteres og drøftes. AB og TW deltager. 
 
 
 

HJTN, 
TW 
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6. Teglgårdsparken 17 Status 
Der er nu etableret lys ved hovedindgangen til Teglgårdsparken 17. Der 
er ligeledes sat en ny censor op ved cykelskuret ved indgangen til Frivil-
ligcentret, så lyset tænder automatisk ved bevægelse. 
 
Middelfart Kommunes Trafik og Vejafdelingen har via mail den 23.10.19 
meddelt, at der etableres 1 handicap-P-plads foran Teglgårdsparken 17.  
 
Det er aftalt evalueringsmøde omkring Teglgårdsparken 17 med Stabs-
chef Martin Albertsen i november 2019. TW kontakter Sabine Christen-
sen i starten af uge 45 for at finde en dato for mødet. 
 

HJTN 

7. Indsatsområder 
2019/2020 

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilba-
gemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende: 

 
 Frivillighus 
Se punkt 9 a og e. 

 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-erhvervslivet 
Intet nyt. 
 

 Kurser 
Bestyrelsen ønsker at drøfte emnet kurser i starten af 2020.  
HP tilbød at foreninger gerne må deltage gratis i Ældre Sagens kurser. 
HP koordinerer med TW. 
 

 Aktivitetsplan 2019 - visioner & værdier 
Opdateret aktivitetsplan for 2019 ligger på hjemmesiden under referater. 
 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

8. Personale Intet nyt. HJTN  

9. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 03.09.19 
Årsbookingen for mødelokaler blev drøftet. Kultur- og Fritidsforvaltningen 
bestræber sig på fremadrettet at Frivilligcentret får besked ved udgangen 
af maj så foreningerne inden sommerferien ved, om deres ønsker for 
lokaler er gået i opfyldelse. 
 
Jeanette Rokbøl orienterede om, at processen om et Sundheds- og Fri-
villighus stadig er i gang. Der er opbakning til et Sundhedshus fra politisk 
side både lokalt og regionalt. 
 
De nye retningslinjer for samarbejde med de frivillig foreninger og Middel-
fart Kommune blev offentliggjort på Frivillig Fredag. I samme omgang 
blev det også oplyst at ansøgningen til §18 & §79 fremover vil være den 
20. oktober og dermed kun en gang årligt. 
 
Kommunen overvejer at købe den digitale platform Bobleberg. Frivillig-
centret er positiv overfor idéen. 
 
Kommunen er pt. i gang med et udbud omkring et nyt låsesystem for 
kommunens bygninger. Frivilligcentret forventer at Teglgårdsparken 17 
indgår i denne plan. 
 
Næste møde i Frivilliggruppen er 09.12.19 
 
Bestyrelsen ønsker at §18 ansøgningsplatformen og skemaindhold tages 
med som punkt til drøftelse til næste møde. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Intet nyt. 
 
c. Samarbejde patientforeninger  
Arrangementet den 8. oktober med Syltedronningen blev desværre aflyst 
pga. manglende tilmeldinger. 
 

HJTN 
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Patientforeningerne mødtes den 21. oktober til planlægning af fælles 
arrangement i 2020. 
 
Næste arrangement forventes at blive afholdt i uge 22 – 2020, hvor der 
er planer om en fælles social sammenkomst. Næste planlægningsmøde 
er mandag den 30. marts 2020 kl. 16.00 i Frivilligcentret. 
 
d. 10 års jubilæum i Frivilligcentret den 25. november 2019 
Der vil blive inviteret til fødselsdagslagkage i Frivilligcentret i tidsrummet 
kl. 16.00 til 18.00. Invitation sendes ud i løbet af uge 45. 
 
e. Dialogmøde m/Middelfart Kommune vedr. budget 2020 – 01.10.19 
Der er afsat kr. 2.000.000 i budgettet til en analyse af muligheder for et 
Sundheds- og Frivillighus. 
 
AT tilføjede at Social- og Sundhedsudvalget har været på ekskursion for 
at se det nye Sundhedshus i Fredericia og at der er planlagt tur til Aal-
borg, hvor der skal besøges 3 forskellige sundhedshuse. Processen 
tages skridt for skridt og Frivilligcentret kobles på processen så hurtig 
som muligt, men det afhænger af analysen og ansøgningen om midler til 
etableringen af et Sundheds- og Frivillighus. 
 
HJ og AB talte ”Bevar Strib Biblioteks” sag om at få gjort renoveringen af 
biblioteksbygningen i Strib færdig. Byrådet har efterfølgende bevilliget 
pengene så lokalerne kan færdiggøres. 
 
f. Andet 
Dialogmøde med social- og sundhedsudvalget – 12.09.19 
 
HJ, AB og TW deltog i dialogmødet, hvor TW fortalte om Frivilligcentrets 
aktiviteter, AB fortale om etableringen af samværscaféen i Frivilligcentret 
og HJ spurgte ind til etableringen af et kombineret Sundheds- og Frivil-
lighus. 
 
Endvidere blev samarbejdsaftalen mellem Frivilligcenter Middelfart og 
Middelfart Kommune drøftet og opdateret.   
 

10. Frivillig Fredag 2019 Evaluering 
Arbejdsgruppen for Frivillig Fredag har evalueret arrangementet og be-
styrelsen tog udgangspunkt i denne evaluering. 
 
Der var generel stor tilfredshed med dagen og foredraget med Rikke 
Nielsen fra LykkeLiga har fået stor ros.  
 
Maden leveret af Lillebæltshallerne fik ligeledes stor ros. 
 
Det foreslås at Frivillig Fredag i 2020 re-tænkes, idet det kan være svært 
at få folk til at deltage en fredag eftermiddag/aften. 
 
Bestyrelsen går i tænkeboksen. 
 

TW 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Helge: 
Ældre Sagen har indgået samarbejde om aktiviteter med lokale forenin-
ger i Nr. Aaby, Ejby og Brenderup. 
 
Derudover har Ældre Sagen som noget nyt arrangeret en udlandstur. 
Turen gik til Syd Spanien med 49 deltagere. Fantastisk og vellykket tur.  
 
Eleanor: 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart er pt. meget optaget af 
at de skal flytte væk fra sprogskolen som lukker ned. De har nu lejet sig 
ind i Melfarparkens selskabslokaler og vil yderligere (måske) være en 
dag på VUC. Det er en udfordring at der skal betales husleje fremadret-
tet, da det er svært at skaffe fondsmidler til drift.  
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Palle: 
Bedre Psykiatri for Pårørende har i samarbejde med Psyk Info et arran-
gement med musik og sang v/Signe Marie Olesen tirsdag den 5. novem-
ber. Arrangementet er til patienter og pårørende i psykiatrien. 
 

12. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Lempelse af GDPR reglerne ifht. billeder på de sociale medier. Der skel-
nes ikke længere om det er et situations billede eller et portræt billede. 
Fremover ligger Datatilsynet op til at det er en vurderingssag og i hvilken 
forbindelse billedet er blevet bragt. 
 
Oversigten over julehjælp lokalt i Middelfart Kommune ligger nu tilgæn-
gelig på Frivilligcentrets hjemmeside. Enkelte foreninger og organisatio-
ner har ikke ønsket at stå på oversigten, hvorfor de naturligvis ikke er at 
finde i den samlede oversigt.  
 
TW har deltaget i ansættelsessamtalerne hos Middelfart Kommune ifbm. 
ansættelse af den nye Frivillighedskoordinator.  
 
TW har endvidere deltaget i møde med Middelfart Kommune og Dansk 
Folkehjælp som ønsker via en samarbejdsaftale at starte op med øko-
nomisk rådgivning i Middelfart. Kommunen overvejer tilbuddet og Frivil-
ligcentret har tilbudt lokaler til formålet.  
 
Skoleivirkeligheden.dk har indgået et samarbejde med Middelfart Kom-
munes Børne- og Fritidsafdelingen. Det er en digital platform hvor f.eks. 
sociale foreninger kan byde ind med opgaver eller vidensdeling og som 
folkeskolelærerne i Middelfart Kommune kan bruge som vidensbank og 
til samarbejde med civilsamfundet. Mail herom er sendt ud til foreninger 
31.10.19. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i september måned var Talentspejderne. 
Månedens forening i oktober er Tirsdagsklubben og månedens forening i 
november bliver UFL Lillebælt. 
 
c. Grundfinansering 2019 
Intet nyt. 
 

TW 
  
  

13. Eventuelt    

 

Næste møde:   
12.12.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


