
 

Årsberetning 

Frivilligcenter Middelfart  

2019 

Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen! 



Forord 

I ”Fælles om frivilligheden”, som er retningslinjer for samarbejdet mellem den 
frivillige sociale indsats og Middelfart Kommune, står der om Middelfart Frivillig-
center: 

”Centeret er finansieret af Socialstyrelsen og Middelfart Kommune og medlem-
skab er gratis. Frivilligcentret har egne vedtægter, en bestyrelse, samt en leder, 
der sikrer den daglige drift”.  

 
Frivilligcentret tilbyder medlemmerne: 

 Hjælp til booking og lån af lokaler 

 Hjælp til synliggørelse af foreningens aktiviteter 

 Foreningskurser og andre arrangementer bl.a. Frivillig Fredag 

 Hjælp til rekruttering af frivillige 

 Hjælp til opstart og udvikling af nye tiltag 

 Hjælp til ansøgning af pulje/fonde 

 Rabat ved annoncering i lokale medier 

 
Frivilligcenterets rolle er …… 

 At være det samlende punkt for frivillige foreninger med et socialt sigte 

 At have den koordinerende rolle på det sociale frivilligområde 

 At være sparringspartner og bindeled mellem foreninger, grupper, organisationer, netværk 
og Middelfart Kommune 

 At viderebringe ønsker og evt. problematikker til de fastlagte frivilligmøder med Middelfart 
Kommunes frivilliggruppe 

 At være synlig for foreningslivet gennem brug af annoncer og sociale medier 

 

Spørgsmålene til Generalforsamlingen må være: 

Lever Frivilligcenteret op til intentionerne i forhold til medlemsforeningerne og ud-
fylder Frivilligcenteret sin rolle som skitseret i ovenstående punkter i forhold til at 
være: 

 Et samlende punkt 

 Sparringspartner og bindeled 

 Talerør for medlemmerne i forhold til Middelfart Kommune 

 Synlig 

 

Rigtig god fornøjelse! 

Hans-Jørgen Tarup    
Formand     
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Det gode hverdagsliv 
 

Mere end 1.300 borgere i Middelfart Kommune har sagt ja til at lade sig interviewe i 

en undersøgelse af, hvordan det går i de enkelte lokalsamfund. 

 

1.332 borgere med bopæl i et af Middelfart Kommunes 13 lokalområder har svaret 

og er fordelt på 53% kvinder og 47% mænd. 

 

 

Så mange har svaret 
Antal 
svar 

Antal 
borgere 

 Brenderup 152     2.273  

 Båring Banke 78     1.936  

 Ejby 97     2.433  

 Fjelsted-Harndrup 81     1.656  

 Føns, Udby og Ørslev 83        920  

 Gelsted 91     2.312  

 Husby - Tanderup 82        790  

 Inslev 51        384  

 Kauslunde, Gamborg og Svendstrup 83     1.046  

 Middelfart 211   15.585  

 Nørre Aaby 104     3.167  

 Røjlehalvøen 75     1.292  

 Strib 144     4.714  
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Frivillighed og engagement 

Jf. undersøgelsen fra  ”Det gode hverdagsliv”  er borgere i Middelfart Kommune 

også blevet spurgt om, hvor stærkt engagerede de er i deres lokalsamfund. Det 

er der kommet flere svar ud af. Bl.a. laver 1 ud af 4 jævnligt frivilligt arbejde, 38% 

oplever, at der samarbejdes på tværs af lokalsamfundene og 31% oplever, at det 

lokale erhvervsliv i høj grad engagerer sig og bidrager positivt til udviklingen i  

lokalsamfundet.  

 

 

 

Laver du frivilligt arbejde? 

- andel, der månedligt eller oftere laver frivilligt arbejde, fx i en forening, velgøren-

de organisation, lokal arbejdsgruppe eller i lokaludvalg: 
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Dagsordenpunkter i overskrifter 

Vi har i i 2019 afholdt 6 bestyrelsesmøder. Her er en opremsning af nogle af de 

punkter, som har været drøftet på møderne:  

Frivillighus ● Samarbejde med foreninger og mellem foreninger ● Samarbejde 

med kommunen ● Ensomhed ● Café ● Dialogmøder med foreningerne ● Årets 

frivillig ● Kurser ● Persondataforordningen ● CFSA kurser ● Aktivitetsplan 2019 ● 

Flygtninge ● Frivilliggruppen ● FriSe ● Samarbejde med patientforeningerne ● 

Vidensdøgnet ● Åbent Hus ● Fotoudstillingen ● Årsmøde ● APV ●  

Nye medlemmer ● Teglgårdsparken 17 ● Udlån af lokaler ● Månedens 

forening ● Hjemmesiden ● Facebook ● Nyt fra foreningerne ● Byrådsrepræsen-

tant i bestyrelsen ● Vedtægter ● Samarbejdsaftale med Middelfart Kommune ● 

Evalueringsmøder  med Staben ●  Social– og Sundhedsudvalget ● Dialogmøde 

om budget herunder Strib Bibliotek ● Nye retningslinjer for samarbejde mellem 

civilsamfundet og kommunen ● Penge til indretning af Caféen ● Kvalitetsudvik-

ling ● Økonomi m.m. 

Nogle af punkterne vil blive uddybet i den mundtlige beretning. 

 

Samværscafé 

Med økonomisk støtte fra Veluxfonden og Middelfart Kommune er der nu indret-

tet lokale til afholdelse af cafémøder i Teglgårdsparken 17. Det vil være muligt at 

booke lokalet til regelmæssige afholdelse af cafémøder. 
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 Kvalitetsmodel 

Baggrunden for udarbejdelse af frivilligcentrenes kvalitetsmodel er, som skrevet i 

sidste års skriftlige beretning, et led i Regeringens Civilsamfundsstrategi 2018 – 

2021, hvor intentionen er, at det lokale frivillige sociale arbejde skal styrkes og 

herunder skal der ske en kvalitetsudvikling af landets frivilligcentre. 

Processen har bestået af møder med FriSe og Socialstyrelsen, hvor der bl.a. er 

blevet udarbejdet selvevalueringsskemaer til evaluering af de to temaer: Mang-

foldighed, kvalitet og brobygning samt Strategisk ledelse og organisering. 

Bestyrelsen har løbende drøftet processen og forskellige udkast til selvevalue-

ringsskemaer og har i sidste instans været med i drøftelserne om, og udfyldel-

sen af selvevalueringsskemaerne til de to temaer. 

Den videre proces med selvevalueringen vil være et væsentligt indsatsområde 

for bestyrelsen i det kommende år. 

Der skal bl.a. nytænkes vision, laves funktionsbeskrivelser for ansatte, udarbej-
des en frivilligpolitik, kompetenceafklaring af bestyrelsen, udarbejdes en perso-
nalepolitik, bestyrelsens forretningsorden skal have et servicetjek, der skal laves 
strategi for den korte og lange bane.  

 

 

  

Frivillighus / Sundheds- & Frivillighus 

Som skrevet i sidste års beretning har vi stadig en ansøgning i samarbejde med 
Røde Kors, om oprettelse af et ”Frivillighus” i Middelfart by liggende varm i kom-
munen.  
 
Vi har på vores halvårlige møder med Staben, politikere og andre medarbejdere 
i Middelfart Kommune pointeret, at flytningen af Frivilligcenteret til Teglgårdspar-
ken 17 og ansøgningen om ” et frivillighus” ikke har noget med hinanden at gøre.  
 
Frivillighus og Frivilligcenter er to forskellige ting, men at det vil være yderst 
praktisk, at Frivilligcenteret og Frivillighus  har så mange fælles interesser, at bo-
fællesskab vil være en optimal løsning. Kommunen undersøger p.t. muligheden 
for at etablere et Sundhedshus/ Frivillighus. Frivilligcenteret og de frivillige socia-
le foreninger indgår i disse planer og er indkaldt til møder om et evt. bosamar-
bejde. 
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Samarbejdsaftale med Kommunen 

Samarbejdsaftalen med Middelfart Kommune tages op til revision en gang om 
året, hvor vi aftaler prioriteringer og indsatsområder og hvordan vi udmønter 
aftalen, samt aftaler om økonomisk tilskud. 

I aftalen indgår fastlæggelse af møder med Social- og Sundhedsudvalget, samt 
regelmæssige møder med en embedsmandsgruppe, hvor dialogen er centreret 
om udmøntningen af samarbejdsaftalen. 

 

Månedens forening 

Frivilligcenter Middelfart arbejder tæt sammen med medlemsforeningerne om at 
markedsføre frivilligheden i Middelfart Kommune, og det gør vi ved at sætte fokus 
på vore spændende foreninger via pressen, hjemmesiden, Facebook og infostan-
dere ca. 6-8 gange i løbet af året. 

I 2019 havde vi således fokus på: 

 Broen til Livet 

 Tvillingegården 

 Bhutanesiske Samfund 

 Mødrehjælpen 

 Talentspejderne 

 Tirsdagsklubben 

 UFL - Lillebælt 

 
 

Nye medlemsforeninger 

Det er altid en fornøjelse at byde nye medlemsforeninger velkommen. I 2019 bød 
vi følgende velkommen i vores netværk og fællesskab: 

 FUT (KOL– og lungepatienter, som motionerer sammen) 

 Middelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening 

 Hyggepetanqueklubben 

 Bloddonorerne på Nordvestfyn 
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Ønsker for fremtiden 

Frivilligcenter Middelfart har et stort ønske for det frivillige arbejde i Middelfart 
Kommune i 2020...... 

......og det er, at nedenstående ansøgning, fremsendt til Middelfart Kommune i 
maj måned 2017, realiseres eller et andet tilsvarende projekt tilbydes det frivillige 
arbejde i Middelfart Kommune. 

 

Maj 2017 

 

Ansøgning og motivation for oprettelse af et 
 Frivillighus i Middelfart Kommune/by 

 
Til:   Middelfart Kommune 
Att.: Borgmesteren 

 

Hvorfor et Frivillighus? 

Fremtidens velfærd handler om, at man gør en indsats for at borgere bliver så 
selvhjulpne som det er muligt. 
 
Derfor er der stor fokus på den frivillige indsats. Der er mange medborgere, som 
gerne vil yde en frivillig indsats. Der er i Middelfart Kommune en lang række for-
eninger, hvor man bruger frivillige. Det gælder sportsforeninger, sociale forenin-
ger, mellemfolkelige foreninger, patientforeninger mm. Et frivillighus skal være et 
sted, hvor den frivillige indsats i de adskilte foreninger, vil opleve synergi, som vil 
skabe netværk og udvikling på tværs af alle gode tiltag. Det er af allerstørste 
værdi for et godt medborgerskab, at der skabes synergi mellem alle medborgere, 
der enten ønsker socialt samvær eller tilbyder sig i samme henseende. 

 

Formålet med et Frivillighus 

Formålet er at etablere et fysisk sted, hvor borgere kan mødes på tværs af til-
hørsforhold til en forening, på tværs af politiske orienteringer, på tværs af alder, 
på tværs af køn, på tværs af forskellige psykiske og /eller fysiske problemstillin-
ger, på tværs af kulturer. Kort sagt et frivillighus, hvor borgernes ressourcer kan 
komme i spil og hvor der kan dannes sociale netværker på tværs. Det vil være et 
generelt mål at hæve livskvaliteten og trivslen hos borgere i Middelfart Kommu-
ne. 
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Som et notabene kan nævnes, at Depotgården i Fredericia bruges af mere end 
700 borgere, og har 80 frivillige, som driver stedet og dets aktiviteter. Et medbor-
gerhus af lignende kvalitet vil være optimalt i Middelfart Kommune, både når man 
ser på de fysiske rammer og den administrative organisering. 

 
Målet med et Frivillighus 

Et frivillighus er både et fysisk og et mentalt sted. 

Det fysiske sted skal være et område med lokaliteter til at rumme cafémiljø til de 
mange sociale foreninger, der har caféer fx Sclerose– og Diabetesforeningen. 
Forskellige værksteder, hvor praktiske aktiviteter kan foregå. Den sociale ulighed 
i samfundet slår meget stærkt igennem, når vi taler sundhed, derfor vil der kunne 
arbejdes med konkrete sundhedsfaglige og sociale tiltag. 
 

Organisering 

Frivillighuset ejes af Middelfart Kommune og drives af Middelfart Kommune i 
samarbejde med Middelfart Frivilligcenter og de øvrige brugere. 
 

Brugere 

Alle borgere i Middelfart Kommune, Frivilligcentret og de frivillige foreninger samt 
Middelfart Kommune. 

Foreningsløse medborgere, som i et frivillighus har mulighed for uforpligtende at 
stifte bekendtskab med de tilbud, der er i Middelfart Kommune og evt. nye tilbud. 
 

Behovsanalyse 

Der har været foretaget et par mindre undersøgelser for et par år siden, hvor ca. 
160 borgere deltog. Analysen viste entydigt, at der blandt borgere i Middelfart 
Kommune var et stort ønske om et frivillighus og de muligheder det kunne give. 

De muligheder som borgerne beskrev i undersøgelsen var: 

 De af vore medborgere, der følte sig ensomme, fik en mulighed for at kom-
me ud af denne. 

 At skabe et mødested, hvor man uforpligtende kunne knytte kontakter. 

 Et sted at være for medborgere med et handicap, det være sig fysisk og/eller 
psykisk, hvor de ikke blev marginaliseret. Kræver opmærksomhed på tilgæn-
gelighed. 

 Have mulighed for at kunne få et dagligt måltid mad, og nok det vigtigste: et 
måltid mad, som kunne indtages i selskab med andre. 
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 Analysen viste endvidere, at flere ældre ønskede at være aktive som frivillige og 
som brugere af de aktiviteter, som kunne være indeholdt i et Frivillighus. 

 
Placering 

Middelfart by er en hensigtsmæssig placering. Efter nedlæggelsen af Bakkehuset, 
som foreningshus, er der i Middelfart by et akut behov for et Frivillighus i henhold 
til ovenstående. Der er indenfor de sidste par år etableret mindre medborgerhuse 
eller der arbejdes på at etablere og udvikle sådanne decentralt i Middelfart Kom-
mune bl.a. gennem lokaludvalgene. Disse initiativer ser vi som en yderligere styr-
kelse af det frivillige arbejde i Middelfart Kommune. 

 
Afsender 

Ansøgningen er udarbejdet af Middelfart Frivilligcenter i samarbejde med de frivil-
lige sociale foreninger af: 

 

 Hans-Jørgen Tarup Nielsen, formand for Frivilligcenter Middelfart 

 Mogens K. Hansen, formand for Røde Kors Middelfart 

 Allan Bentzen, næstformand i Frivilligcenter Middelfart 

 

 

Tak 

Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde. 

Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Tak til Middelfart Kom-

mune for et godt samarbejde. Det betyder meget for os, at vi hurtigt kan komme i 

dialog med ansatte og politikere, når der skal handles, eller der opstår problemer.  

 

Tak til kontoret (Tanja) for godt samarbejde og en stor og engageret arbejdsind-

sats og for at holde sammen på det hele. Og sidst og ikke mindst stor tak til de fri-

villige foreninger, som udfører et enormt og nødvendigt arbejde og til alle frivillige i 

øvrigt, som udfører arbejde i marken. 

 

                                             På bestyrelsens vegne 

                   Hans-Jørgen Tarup Nielsen 
                                    Formand 
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Frivilligcenter Middelfart 

Teglgårdsparken 17 

5500 Middelfart 

 

ÅBNINGSTID 

Mandag - torsdag kl. 09.00—13.00 

 

Telefon: 24 47 30 84 

Mail: info@frivilligcentermiddelfart.dk 

 

FIND OS - MØD OS - FØLG OS 

www.frivilligcentermiddelfart.dk 

www.facebook.com/frivilligimiddelfart 

 

REDAKTION 

Hans-Jørgen Tarup Nielsen, formand 

Tanja Wraae, daglig leder 

 

OPSÆTNING OG TRYK 

Frivilligcenter Middelfart 

 

 

 


