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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 27.08. 2020 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Helge Petersen (HP), Jens Nielsen (JN), Anni Tyrrestrup (AT), Palle Hansen (PH) &  

Inge Lodberg (IL) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Formanden startede med at byde Jens Nielsen velkommen i bestyrelsen. 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
25.06.20 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 
Jonna Hansen sidder ikke længere i Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse, 
men fortsætter arbejdet som regnskabsføre i Frivilligcentret. 
 

HJTN 
 

4. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

Status 
Dette punkt udgår fremadrettet. Emnet behandles under punkt 7/Strategi 
og aktivitetsplan 2020. 
 

HJTN 

 

5. Samværscafé Status 
Røde Kors Søndagscafé afholdes den sidste søndag hver måned med 
opstart søndag den 30.08.20 kl. 14.30-16.30. 
Der vil være personale fra Multihuset til stede for at hjælpe med caféen. 
Deltagelse koster kr. 25,- per person. 
 
Selvhjælp Fredericia Middelfart startede Søndagscafé op i starten af 
august og afholder Søndagscafé den første søndag hver måned. Næste 
gang er 06.09.20 kl. 14.30 – 16.30. 
Deltagelse koster kr. 25,- per person. 
  

AB 

6. Teglgårdsparken 17 Status 
HJ, AB og TW deltager i statusmøde med staben den 08.09.20.  
 
 
 
 
 

HJTN/ 
TW 
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7. Indsatsområder 
2020/2021 

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

 
 Frivillighus  
Se venligst punkt 10 d. 
 

 Kurser 
Frivilligcenter Middelfart afholder i samarbejde med Middelfart Kommune 
og Boblberg.dk fyraftensmøde onsdag den 09.09.20 kl. 16 i Frivilligcen-
tret. Tilmelding nødvendigt. 
 
Husk tilmelding til kurset ”Grafisk facilitering” torsdag den 22. oktober 
2020 i Frivilligcenter Middelfart. Tilmelding nødvendigt. 
 

 Strategi & aktivitetsplan 2020 - visioner & værdier 
 

Bestyrelsesworkshoppen og dermed arbejdet med kvalitetsmodellen 
herunder strategisk ledelse, igangsættes torsdag den 29. oktober 2020 i 
forlængelse af bestyrelsesmødet. HJ, AB og TW udarbejder oplæg. 
 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

8. Personale Intet nyt. 
 

HJTN  

9. Generalforsamling Evaluering 
Generalforsamlingen forløb som planlagt. 
Frivilligcenter Middelfart byder Jens Nielsen fra Middelfart Pensionistfor-
ening velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
På bestyrelsesmødet 27.08.20: 

 Valg af næstformand 
Allan Bentzen blev foreslået og genvalgt som næstformand. 
 

 Valg af kasserer 
Helge Petersen blev foreslået og modtog valget. 
 

 Drøftelse af eksternt medlem til bestyrelsen 
Eksternt bestyrelsesmedlem vælges efter gennemførte bestyrelseswork-
shops. 
 

HJTN 

10. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 19.08.20 
Gennemgang og status vedrørende det kommende Sundhedscenter 
v/sundhedschef Jeanette Rokbøl samt kort gennemgang af budget 2021-
2024. 
 
Ansøgning til §18 & §79 er 20. oktober 2020. Kommunen indfører mulig-
heden for at aflevere ansøgningen mundlig på udvalgte dage. Dagene 
offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
Fremadrettet vil der på hvert Frivilliggruppemøde blive taget et emne op 
med udgangspunkt i vores samarbejdsaftale og indsatser. Der vil til disse 
emner blive indkaldt relevante fagpersoner, som deltager i drøftelserne. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Intet nyt. 
 
c. Røde Kors Folkemødet – 27.06.20 
HJ og AB deltog i Røde Kors Folkemødet i Middelfart, hvor der især blev 
snakket om en ”social vaccine” mod ensomhed og mistrivsel, som har 
været særlig synlig i corona-krisen.  
 
Røde Kors Nr. Aaby og Teglgårdskirken fortalte om deres tiltag i be-
kæmpelsen af ensomhed og mistrivsel.  
 
Drøftelserne fra folkemøderne, som har været afholdt i 15 danske byer, 
har mundet ud i et skriv med 10 anbefalinger for, hvad der kan gøre for 
de sårbare og udsatte grupper. 

HJTN 
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Læs mere om de 10 anbefalinger: 
https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2020-
07/10%20anbefalinger%20til%20at%20modvirke%20ensomhed%20og%
20mistrivsel_2.pdf 
 
d. Dialogmøde om budget 2021-2024 – 02.09.20 
HJ og AB deltager i Middelfart Kommunes dialogmøde 02.09.20 om bud-
get 2021-2024, hvor et nyt Sundhedscenter er på budgettet. Bestyrelsen 
har ingen væsentlige bemærkninger til budgettet, men mange spørgs-
mål, bemærkninger og tilføjelser til ”Prospekt – Middelfart Sundhedscen-
ter – fremtidens fælles sundhedscenter for Middelfart Kommunes Borge-
re”. 
 
HJ & AB deltager i Middelfart Kommunes Sundhedscenter workshop 
07.09.20, hvor de varetager og fremfører ønsker og behov fra de frivillige 
foreninger. 
 
e. Bestyrelsesworkshop 
Der afsættes ekstra tid til bestyrelsesmødet i oktober, for at påbegynde 
bestyrelsens arbejde omkring kvalitetsmodellen for Frivilligcentre. 
 
f. COVID 19 
Frivilligcenter Middelfart følger myndighedernes anvisninger. Der er  
begrænsninger på antal deltagere i vore mødelokaler. Der er ligeledes 
lukket ned for mødelokale 2 & 5, for at spare ressourcer ifht. ekstra ren-
gøring. Der er sprit og overflade desinficering i samtlige lokaler. 
  
g. Andet 
Intet at bemærke. 
 

11. Frivillig Fredag 2020 Status 
Invitationen er sendt ud til Frivilligcentrets mailingliste, lagt på Facebook 
og slået op på hjemmesiden 27.08.20. Spred gerne invitationen i jeres 
netværk så alle ildsjæle får tilbuddet om at deltage. 
 
Arrangementet afholdes på Lillebælt Værftet den 25. september 2020 kl. 
16.00 – 19.00.  
 

 Velkomst v/Frivilligcentret og Middelfart Kommune. 

 Ambassadør fra Verdensmål Akademiet vil indvie os i de 17 ver-
densmål med fokus på bæredygtige fællesskaber. 

 Søren Illum fra Motion i Dagtimerne vil være vores samtalevært og 
guide 8 paneldeltagere gennem samtaler om bæredygtige fælles-
skaber herunder ensomhedsproblematikken. 

 Røde Kors Middelfart giver et brag af et modeshow med bæredygtigt 
tøj, sko og accessoires. 

 Kåring af Årets Frivillig 2020 

 Mad og netværk.  
 
HUSK! Indstilling af kandidater til Årets Frivillig 2020 – sidste frist: 
10.09.20. 
 
HUSK! Sidste frist for tilmelding til Frivillig Fredag – 17.09.20. Der er 95 
pladser og derfor gælder først-til-mølle. Tilmelding via 
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/ 
 

TW 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Dansk Flygtninghjælps Frivilliggruppe Middelfart v/EJ: 
Aktiviteterne for efteråret er så småt i gang. Der vil i den kommende sæ-
son være særlig fokus på sprogudvikling.  
Opstart af cafémøder i nærmeste fremtid. 
 
 

 

https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2020-07/10%20anbefalinger%20til%20at%20modvirke%20ensomhed%20og%20mistrivsel_2.pdf
https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2020-07/10%20anbefalinger%20til%20at%20modvirke%20ensomhed%20og%20mistrivsel_2.pdf
https://www.rodekors.dk/sites/rodekors.dk/files/2020-07/10%20anbefalinger%20til%20at%20modvirke%20ensomhed%20og%20mistrivsel_2.pdf
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/
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Ældre Sagen v/HP: 
Ældre Sagen har stort set gang i alle aktiviteter igen og har senior fod-
bold  som nyt tiltag på programmet. 
Motionsvennernes gymnastikhold er dog ikke startet op endnu. 
 
Efteråret byder bl.a. på fællesspisning den 8. og 9. september på hen-
holdsvis Café Razz og Park Hotel samt foredrag med advokater om bl.a. 
arv og testamenter samt foredrag med ejendomsmæglere omkring 
køb/salg/leje af bolig som senior. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart v/AB: 
Intet nyt fra Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 
Røde Kors Middelfart er også i fuld gang med aktiviteter og butikken 
igen. De søger pt. aktivitetsleder til psykisk sårbare. 
 
Aktivitetsrådet Fænøsund Plejehjem v/IL: 
Aktivitetsrådet er hæmmet af, at de ikke må komme ind på plejehjemmet 
pga. corona. Derfor har rådet bl.a. arrangeret musik/koncert på det grøn-
ne område foran plejehjemmet. Ydermere har der været et vellykket og 
hyggeligt besøg af et mindre cirkus. 
 
Bestyrelsen fastholder bestyrelsesmøderne, men leder efter lokaler til 
afvikling af møderne. Frivilligcentret er gerne behjælpelig med lokaler. 
 
Middelfart Byråd v/AT: 
Har pt. travlt med budget 2021-2024, Klimamødet i næste uge samt bor-
germøder med lokaludvalgene for at få afdækket behov og tilbud i lokal-
områderne. 
Byrådet er pt. i dialog med Region Syddanmark ifht. ny psykiatriplan. Der 
er alt for mange unge mennesker som har det dårligt. 
 
Middelfart Pensionistforening v/JN: 
Foreningen starter op igen i starten af september.  
 

13. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
God aktivitet i Frivilligcentret – mange bookinger. 
 
Der er pt. gang i mange arrangementer både internt og eksternt. F.eks. 
generalforsamling, Fyraftensmøde, Frivillig Fredag, Kursus og meget 
mere. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i september er Strib-Røjle Pensionistforening. 
 
c. Grundfinansering 2020 
Intet nyt. 
 

TW 
  
  

14. Eventuelt Intet at bemærke.   

 

Næste møde:   
29.10.2020 kl. 16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

. 


