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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 27.05. 2021 kl. 17.00.   
 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Helge Petersen (HP), 

Jens Nielsen (JN), Anni Tyrrestrup (AT), Palle Hansen (PH) & Inge Lodberg (IL) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Eleanor Jensen (EJ), Jonna Hansen (JH)  

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
29.10.20 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN 
 

4. Generalforsamlingen 
15.06.21 

Forberedelse til generalforsamlingen 
 
HJTN, HP og EJ ønsker ikke at genopstille til Frivilligcenter Middelfarts 
bestyrelse.  
 
Mogens K. Hansen fra Røde Kors Middelfart har sagt ja tak til dirigent-
posten. 
 
JH fremlægger regnskabet 2020, da HP (kasserer) er forhindret i at del-
tage i generalforsamlingen. 
 
Vi indleder generalforsamlingen kl. 19.00 med en sandwich, netværk og 
hygge. Kl. 20.00 afholdes generalforsamlingen. Husk tilmelding af hen-
syn til bestilling af mad senest 09.06.21 til 
info@frivilligcentermiddelfart.dk  
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig med næstformand og kasserer på 
ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 22. juni 2021kl. 17.00 i 
Frivilligcenter Middelfart.  
 

 

5. Teglgårdsparken 17 Status 
 
HJTN, AB og TW har den 06.05.21deltaget i det ½ årlige statusmøde 
med stabschef Steen Møller, hvor vi gennemgik vores lejemål i Tegl-
gårdsparken 17. 

HJTN 
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Der er endnu ingen afklaring omkring økonomien, udvidelsen og ombyg-
ningen af museet. 
 
Vandkvaliteten i huset er utilfredsstillende pga. gamle og rustne vandrør. 
Kommunen undersøger om der er mulighed for at sikre koldt og rent 
vand i Frivilligcentret. TW rykker for svar. 
 
Et nyt elektronisk låsesystem til Teglgårdsparken 17 blev drøftet. Umid-
delbart er der lange udsigter til en løsning på området. 
 
Teglgårdsparken 17 huser flere lejemål. Der er et ønske om at huset 
husnummermæssigt bliver delt op med en A & B indgang inkl. udførlig 
skiltning så gæster, postvæsnet, fragtmænd mm. har nemmere ved at 
finde rundt samt opsætning af postkasse til Bostøtten. Kommunen un-
dersøger mulighederne. 
 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

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

 
• Frivillighus  
Se venligst punkt 8 c. 
 

• Kurser 
Se mere på www.frivillighed.dk/kurser 
 

• Strategi & aktivitetsplan 2020/2024 - visioner & værdier 
Intet at bemærke. 
 

• Opfølgning på bestyrelsesseminaret samt gennemgang af  
politikker 

 
Bestyrelsen gennemgik oplægget til Frivilligcentrets nye Personale- og 
Frivillighedspolitik samt daglig leders funktionsbeskrivelse inkl. bilag. 
 
Der var enkelte bemærkninger til materialet. Tilrettet Personale- og Frivil-
lighedspolitik samt funktionsbeskrivelse inkl. bilag godkendes til bestyrel-
sesmødet i august 2021. 
 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

7. Personale Intet at bemærke. HJTN  

8. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 29.04.21 
HJTN, AB og TW deltog i mødet, hvor status for genåbningen blev drøf-
tet.  
 
Middelfart Kommune og Frivilligcenter Middelfart igangsætter en ”Kom 
godt i gang” kampagne i uge 32/33. 
 
Samarbejdsaftalen blev gennemgået og underskrives i nærmeste frem-
tid. 
 
March mod ensomhed 2021 rammer Middelfart 3. september ifbm. Kli-
mafolkemødet. Tjek evt. FB siden ”March mod ensomhed”, hvor man 
også kan tilmelde sig marchen. 
 
Klimafolkemødet afholdes 2. – 4. september. Der søges fortsat frivillige til 
diverse opgaver til Klimafolkemødet. 
 
b. Nyt fra FriSe 
FriSe har afholdt online generalforsamling 20.03.21. Ny formand for 
FriSes bestyrelse er nu Lars Rasmussen, tidligere socialdirektør hos 
Kolding Kommune og nu selvstændig inden for rådgivning og lederudvik-
ling. 
 
 

HJTN 
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c. Workshop om nyt Sundheds- og Frivillighedscenter – 26.05.21 
 
HJTN, AB og TW deltog 26.05.21 i en workshop i byrådssalen med drøf-
telse af mulighederne for et tættere samspil mellem frivillige og fagpro-
fessionelle på sundhedsområdet ifbm. det nye Sundheds- og Frivillig-
hedscenter som forventes at stå klar i 2024. 
 
Deltagerne var en række udvalgte repræsentanter fra forskellige råd og 
lokale foreninger samt kommunale ledere og medarbejdere fra sund-
hedsområdet og regionale repræsentanter fra Psykiatrisygehuset, Syge-
hus Lillebælt og Regionshuset. 
 
AB sender skrivelse til kommunaldirektøren, for at sikre Frivilligcentrets 
fortsatte indflydelse i de kommende processer. 
 
d. COVID-19 
Frivilligcenter Middelfart følger fortsat myndighedernes anvisninger og er 
løbende i tæt dialog med Middelfart Kommune om retningslinjerne.  
 
e. Andet 
Intet at bemærke. 
 

9. Frivillig Fredag 2021 Status 
Arbejdsgruppen er i gang med planlægningen af dette års Frivillig Fredag 
som afholdes den 24. september 2021 kl. 16.00 – 19.00 på Lillebælt 
Værftet. Årets tema er: Lokale stemmer. 
 
Programmet fra 2020 genbruges med enkelte tilrettelser. Klog af erfaring 
arbejdes der i år også med en plan B, såfremt vi bliver ramt af nye coro-
na-restriktioner. Plan B bliver en digital løsning, hvor dagens program 
gennemføres online og med uddeling af goodie-bags. 
 
Reminder mail (sæt X i kalenderen) sendes ud pr. mail i starten af juni og 
invitationen inkl. tilmeldingsmulighed sendes ud i slutningen af august. 
  

TW 

10. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors – AB: 
Røde Kors Middelfart afholder generalforsamling den 17. juni. 40 børn får 
igen i år mulighed for at komme på sommerlejr. 
 
Aktiviteterne er godt i gang igen. Søndagscaféen starter ligeledes op 31. 
maj. 
 
Middelfart Pensionistforening – JN: 
Foreningen er så småt i gang igen. Der arbejdes pt. på at få det nye ef-
terårsprogram på plads. 
 
Ældre Sagen – HP: 
De fleste aktiviteter er i gang igen. Efterårsprogrammet ligger klar. Ældre 
Sagen har i Corona-perioden fået 200 nye medlemmer + 10 nye frivillige. 
Foreningen afholder årsmøde i august. 
 
Aktivitetsrådet Fænøsund – IL: 
Aktivitetsrådet afholder generalforsamling den 7. juni. Aktiviteterne er ved 
at komme godt i gang. 
 

 

11. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Corona-perioden har været meget stille på kontoret. 
 
Stilheden har givet mulighed for at dykke ned i nye opgaver og deltagel-
se i diverse webinarer og kurser. 
 
 
 

TW 
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b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Vi er godt i gang med ”SPOT – Denne uges forening”. Vi håber at mange 
følger med på de sociale medier og liker og deler opslagene. 
 
Vores annonceramme på side 8 i Melfar Posten har fået en tiltrængt 
make-over. Rammen er ikke længere grøn men blå med vinkende hjer-
tehænder. Vi håber at ændringen gør, at flere ligger mærke til os og re-
sponderer på annoncerne. 
 
c. Grundfinansering 2021 
Frivilligcenter Middelfart er godkendt og har modtaget grundfinansering 
for de første 5 måneder i år. 
Udbetalingen sker månedsvis. 
 

12. Eventuelt HJTN takkede bestyrelsen for mange gode og spændende år som for-
mand for Frivilligcenter Middelfart.  
 
HP takkede ligeledes for godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen. 
 
Frivilligcenter Middelfart holder sommerferie lukket i uge (27), 28, 29, 30 
& 31. Vi træffes igen mandag den 9. august fra kl. 09.00. 
 

  

 

Ekstraordinær bestyrelsesmøde: 
22.06.2021 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

Dagsorden: Konstituering af næstformand og kasserer. 

 

Næste møde:   
26.08.2021 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

. 


