
1 
 

 

 

 

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 30.01. 2020 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Anni Tyrrestrup (AT), Helge Petersen (HP), Inge Lodberg (IL) & Jonna Hansen (JH)  

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Palle Hansen (PH) 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af refe-
rat fra mødet 
12.12.19 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 

JH, 
HJTN 
 

4. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

Gennemgang og orientering ifht. selvevalueringsskemaet 
HJ gennemgik selvevalueringsskemaet som er delt op i 2 emner: 
 

 Mangfoldighed, kvalitet og brobygning 

 Strategisk ledelse og organisering 
 

Bestyrelsen godkendte materialet, der sendes til FriSe som aftalt. 
 

HJTN 

 

5. Samværscafé Orientering og fremvisning 
Caféen er møbleret og mangler nu kun at blive gjort hyggelig med op-
hæng af billeder, whiteboards og diverse nips. 
 
Der mangler en stor TV-skærm som både kan bruges som TV, men også 
som skærm til præsentationer via PC. 
 
HJTN ansøger kommunes ekstra pulje under §18 om kr. 5.000,- til ind-
køb af TV-skærm til caféen. 
 
Medlemsforeningerne er inviteret til informationsmøde om caféen 2. 
marts 2020 kl. 17.00 i Frivilligcentret. 
 
Ordensregler/retningslinjer for brugen af caféen udarbejdes i samarbejde 
med brugerne. Det vil der være en afklaring om efter informationsmødet 
den 2. marts 2020. 
 

AB, HP, 
EJ 

6. Teglgårdsparken 17 Status 
17.01.20 havde HJTN, AB og TW ½ årligt statusmøde med Mette Jakob-

HJTN/ 
TW 
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sen, som er konstitueret stabschef ved Middelfart Kommune, vedrørende 
Frivilligcentrets lejemål. 
 
Mette Jakobsen blev gjort opmærksom på de udfordringer, der har været 
med alarmen i huset i starten af januar. 
 
Stabschefen vender tilbage til Frivilligcentret, så snart der er en afklaring 
omkring brugen af kælderen til værksteder. 
 
Næste møde er sat til august 2020. 
 

7. Indsatsområder 
2020/2021 

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

 
 Frivillighus 
Intet nyt. 
 

 Kurser 
TW har søgt om et lokalt kursus hos CFSA – Grafisk facilitering. Vi af-
venter pt. svar om kurset bliver godkendt. 
 

 Aktivitetsplan 2020 - visioner & værdier 
TW arbejder pt. på udarbejdelse af aktivitetsplanen for 2020 ifht. samar-
bejdsaftalen med Middelfart Kommune, krav fra Socialstyrelsen samt 
krav ifht. kvalitetsmodellen. 
 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

8. Personale TW har temmelig meget ferie til gode og en del afspadsering som skal 
afvikles. 
Derfor hjælper HP med op- og aflåsning af Frivilligcentret samt udleve-
ring af nøgle til de brugere som skal ind om aftenen i uge 8. 
 
Endvidere skal der ses på muligheder for at have Frivilligcentret åbent i 
weekenderne, når caféen åbner for brugere. 
 

HJTN  

9. Generalforsamling Generalforsamling – 24. marts 2020 kl. 19.00 – 21.00 
 
Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
Der er ingen ændringer til vedtægterne. 
 
På valg er: 

 Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 

 Inge Lodberg, Middelfart Pensionistforening 

 Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende (suppleant) 

 Jonna Hansen, Diabetesforeningen (suppleant) 
 
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen starter med smørrebrød og 
derefter generalforsamling. 
 
Generalforsamlingen annonceres i Melfar Posten i uge 8. 
 

HJTN 

10. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 07.01.20 
Kommunen starter et nyt samarbejde med Dansk Folkehjælp om ”Fri 
økonomisk rådgivning”. Rådgivningen kommer til at foregå i henholdsvis 
4Kløveren og i Frivilligcentret. 
 
Frem mod budgetforhandlingerne skal der foreligge et prospekt ifht. et 
Sundhedshus. Frivilligcentret bliver inviteret til workshop i løbet af foråret 
herom. 
 
Den nye Frivillighedskonsulent Kristian Lindegaard Svendsen orientere-
de om den forestående netværkskomsammen for puljeansøgerne den 
06.02.20 i Byrådssalen kl. 16.30-17.30. 
 
Hele ansøgningsproceduren omkring §18 og §79 tages op til revision og 
der arbejdes på at optimere ansøgningsskemaet. Derudover kigges der 

HJTN 
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på indførelse af alternative måde at ansøge på. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Der er årsmøde og generalforsamling i FriSe den 6. og 7. marts 2020.  
HJ, AB og TW deltager. 
 
c. Vidensdøgn – 23.01.20 
AB, HJTN og TW deltog i CFSA´s Vidensdøgn, hvor temaet var ”Når 
formålet er drivkraften”. En interessant og givende dag med gode diskus-
sioner og perspektiver. 
 
d. Netværkssammenkomst – 06.02.20 
Se punkt a. 
 
e. Andet 
Intet nyt. 
 

11. Frivillig Fredag 2020 Status 
Der er nedsat en arbejdsgruppe for Frivillig Fredag 2020, hvor temaet i år 
er: ”Bæredygtige fællesskaber”. Det betyder, at vi skal ind og arbejde 
med de 17 verdensmål og dermed se på bl.a. stærke og robuste fælles-
skaber, men også fællesskaber, der peger fremad og gør en forskel for 
andre og de, der står uden for fællesskabet. 
 
Arbejdsgruppen består af: 
Kristian Lindegaard Svendsen, Frivillighedskoordinator v/kommunen 
Ulla Sørensen, Mentorforeningen 
Thorbjørn Kristensen, konsulent i Kultur- og Fritid v/kommunen 
Ivan Dørr, Ældre Sagen 
Tanja Wraae, Frivilligcenter Middelfart. 
 
Der er møde i arbejdsgruppen 24.02.20 kl. 10.00 i Frivilligcentret. 
 

TW 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
EJ: Dansk Flygtninghjælps Frivilliggruppe Middelfart har inviteret til åbent 
hus i deres nye lokale i ”Dråben” på Gasværksvej 5 onsdag den 5. febru-
ar 2020. 
 
AT: Der er kommunalt nedsat en styregruppe omkring Sundhedshuset 
for at fremme processen.  
 
AB: Har tilmeldt sig et af de nye kurser hos CFSA, hvor det at søge fon-
de på nye måder er på programmet. 
 
IL: Middelfart Pensionistforeninger afholder generalforsamling i uge 6, 
hvor Gerda Enevoldsen går af som formand. 
 

 

13. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Intet nyt. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Diabetesforeningen er månedens forening i januar og Bloddonorerne på 
Nordvestfyn er månedens forening i februar 2020. 
 
Husk, at det er muligt at booke billige reklamespots på infostanderne. 
Kontakt Tanja på kontoret for nærmere information. 
  
c. Grundfinansering 2020 
Intet nyt. 
 

TW 
  
  

14. Eventuelt Kontoret er lukket i uge 7 og 8 pga. vinterferien. Foreninger som har 
booket lokale i Frivilligcentret i uge 7 og 8 får særskilt besked ifht. nøgle. 

  

 

Næste møde:   
19.03.2020 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 


