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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 
  

 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 25.06. 2020 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Helge Petersen (HP), Anni Tyrrestrup (AT) og Jonna Hansen (JH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Palle Hansen (PH) & Inge Lodberg (IL) 

 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af refe-
rat fra mødet 
30.01.20 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

JH, 
HJTN 
 

4. Samværscafé Status 
Pga. corona har caféen været lukket. Der er dog godt med forespørgsler 
på lån af caféen efter genåbningen den 8. juni 2020. 
 
Selvhjælp starter søndagskaffe op fra august 2020. Altid 1. søndag om 
måneden. 
 
Røde Kors Middelfart starter samværs café op fra august 2020. Altid 
sidste søndag om måneden.  
 
AB søger Middelfart Kommunes akut-pulje om kr. 5.000,- til dækning af 
driftsomkostningerne i Caféen. 
 

AB, HP, 
EJ 

5. Teglgårdsparken 17 Status 
TW orienterede kort om de tiltag der er lavet i Frivilligcentret ifbm. coro-
na, så retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen overholdes. 
 
Kommunen har orienteret Frivilligcentret om, at det foreløbig ikke er mu-
ligt at bruge kælderlokalerne i huset. 
 
Der er sat en ny router op i Frivilligcentret, så bør udfordringerne med 
netforbindelsen til mødelokalerne 2, 3, 4 og 5 være løst. Der hænger et 
skilt i hvert mødelokale med beskrivelse af, hvordan man logger på sy-
stemet. 
 

HJTN/ 
TW 
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Der er endvidere kommet handicap P-skilt op på væggen til højre for 
hovedindgangen ved Teglgårdsparken 17. 
  

6. Indsatsområder 
2020/2021 

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

 
 Frivillighus 

HJTN og AB var 5. marts 2020 til møde hos Sundhedschefen for en 
snak og status om et kommende Sundheds- og Frivillighus. 
 
Endvidere skulle HJTN og AB have deltaget i 3 inspirationsmøder 
med kommunen og andre aktører omkring et kommende Sundheds- 
og Frivillighus. Møderne blev aflyst pga. corona. Møderne genopta-
ges efter ferien. 
 
Kommunen er ligeledes stadig i dialog med regionen om køb af byg-
ninger og/eller grund ved sygehuset. 
 

 Kurser 
Der er planlagt et fyraftensmøde i Frivilligcentret onsdag den 9. sep-
tember 2020 kl. 16.00. Emnet er den digitale platform Boblberg.dk, 
som kommer og fortæller om de muligheder platformen giver til frivil-
lige og foreninger. Invitation til fyraftensmødet sendes ud midt  
august. 
 
Kurset Grafisk Facilitering er udsat til torsdag den 22. oktober 2020 
kl. 16.00 i Frivilligcentret. Husk tilmelding først til mølle. 
 

 Strategi & aktivitetsplan 2020 - visioner & værdier 
Punktet er sat på standby til efter sommerferien. 

 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

7. Personale Intet nyt. 
 

HJTN  

8. Generalforsamling Generalforsamling – 18. august 2020 kl. 19.00 – 21.00  
 
På valg er: 
Allan Bentzen 
Inge Lodberg 
Palle Hansen (suppleant) 
Jonna Hansen (suppleant) 
 
Vi starter med smørrebrød og netværk kl. 19.00 i store glassal i 
Østergades Forsamlingshus. Generalforsamlingen starter kl. 20.00. Husk 
tilmelding til mad og netværk senest 12. august 2020. 
 

HJTN 

9. Orientering fra for-
manden bl.a. 

Frivilliggruppemøde - 19.08.20 
Mødet i Frivilliggruppen den 9. marts blev aflyst pga. corona. 
 
Folkemøde - 27.06.20 
Røde Kors afholder lørdag den 27. juni 2020 Folkemødet ”Sammen om 
en social vaccine mod corona” på Hotel Severin kl. 13.30-16.30.  
 
HJTN og AB deltager begge i debatpanel, som skal belyse erfaringerne i 
coronakrisen samt en snak om, hvad der kan gøres mod social isolation. 
 
Røde Kors ønsker med Folkemødet, at samle op på de gode ideer fra by 
til by, der er opstået i corona perioden. 
 

HJTN 
 
 

10. Frivillig Fredag 2020 Status 
Frivillig Fredag - 25. september 2020. Arrangementet afholdes i år på 
Lillebælt Værftet i tidsrummet kl. 16.00 – 19.00.  
 
 
Temaet er ”Bæredygtige fællesskaber” med et strejf af de 17 verdens-
mål. 

TW 
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Der vil bl.a. komme en ambassadør fra Verdensmålsakademiet, som vil 
fortælle om de 17 verdensmål, Røde Kors Middelfart giver et bæredygtigt 
modeshow, spændende personligheder fra lokalområdet deltager i talk-
show om bæredygtige fællesskaber, overraskelser undervejs, kåring af 
Årets Frivillig 2020 og naturligvis mad & netværk. 
 
I uge 26 blev der sendt reminder ud til alle foreninger og samarbejds-
partnere om at sætte X i kalenderen den 25.09.20. 
 
Invitation med tilmelding sendes ud i slutningen af august.  
 
Husk at indstille en ildsjæl fra jeres forening til Årets Frivillig 2020. 
 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
EJ: 
Dansk Flygtninghjælps Frivilliggruppe Middelfart har udfordringer med 
lokaler. Foreningen er i dialog med kommunen herom. 
 
HP: 
Ældre Sagen har arbejdet meget med ensomhedsproblematikken under 
coronakrisen. Foreningen har startet udendørs aktiviteter op i gang. 
 
AT: 
Der er ansat ny Sundhedsdirektør – Irene Ravn Rossavik. 
AT kører igen ud i sit virke som byrådsmedlem til ældre medborgere 
samt samler op på aflyste mærkedage (100 års fødselsdage, diamant-
bryllupper mm.).  
AT presser på i økonomiudvalget for at få skub i et Sundheds- og Frivil-
lighus.  
 
JH: 
Intet nyt. 
 
AB: 
Røde Kors Middelfart har etableret et opholdssted/udslusningsbolig med 
mulighed for 14 dages ophold på Sverigesvej 40 for borgere, som har 
været indlagt og ikke har nogen bopæl.  
 

 

12. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Der har været meget stille i corona-lockdown perioden. Enkelte forenin-
ger har genoptaget deres aktiviteter i juni.  
 
Årsbookingen er på plads og alle har modtaget besked via mail. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i april og maj blev aflyst pga. corona. 
Juni måneds forening er Børns Voksenvenner Fredericia-Middelfart. 
 
c. Grundfinansering 2020 
Vores ansøgning om grundfinansering for 2020 er godkendt i Socialsty-
relsen. Vi modtog første rate i slutningen af maj. 
 

TW 
  
  

13. Eventuelt Frivilligcentret holder sommerferielukket i uge 27 til og med uge 32.   

 

Næste møde:   
27.08.2020 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

Husk! 

Generalforsamling tirsdag den 18. august 2020 kl. 19-21 i store glassal i Østergades Forsamlingshus. 


