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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 27.11.2014 - kl. 10.00 – 12.00   
  
  

 
Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Thorkild Damm, Palle Hansen, Allan Bentzen, Gitte R.R. Nielsen, 

Irma Greve, Margit Nielsen og Per Laugesen 

 

 Afbud: Inge Lodberg og Jonna Hansen-Madsen 

 

 

  

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1.  Godkendelse af 
dagsorden  
  

 Godkendt   

2.  Godkendelse af 
referat  
fra mødet 29.10.2014  
  

 Godkendt   

 Punkter til 
beslutning 

  

3. Rekruttering af unge 
frivillige 

Drøftelse af muligheder m.h.p. evt. at fastlægge en strategi.  
 
Repræsentant fra Projekt Frivillig i Kolding, Asta Bisgaard, der også er 
leder af Frivillig Kolding, deltog i punktets behandling og informerede om 
flere af de indhøstede erfaringer med at rekruttere og fastholde unge 
som frivillige.  
 
Der blev bl.a. talt om målgruppen, de unges midlertidighed, ændring af 
vaner, det at hjælpe foreningerne på vej i f.m. rekrutteringen og om 
udstedelse af frivilligbeviser.  
 
Det er vigtigt at afdække målgruppen af de foreninger, der ønsker unge 
indlemmet, hvad disse foreninger har brug for, hvad de unge konkret skal 
lave og hvor tit.  
 
’Ventilen’ (Ven-til-en) i Kolding blev omtalt – en frivillig organisation, hvis 
formål er at bekæmpe ensomhed og isolation hos unge under 30 år. 
Stedet drives udelukkende af unge frivillige.  
 
Frivilligcentret blev anbefalet at etablere kontakt med 
frivillighedsvejlederen på gymnasiet 

HJTN 



(ungdomsuddannelsesinstitutionerne), møde de unge på gymnasiet og få 
en dialog. Konsulenten i Projekt Frivillig, Kolding - Botilde Byberg – 
hjælper gerne med kontakten.   
 
Nyttig information omkring rekruttering og fastholdelse af unge kan 
hentes på 

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Unge+og+frivilligt+arbejde/15133 

 
Benyttelse af jobportalen ’www.frivilligjob.dk’ blev ligeledes anbefalet 
tillige med en opkobling til den facebookside, som Projekt Frivillig i 
Kolding har for de unge i Region Syddanmark.  
 
Bestyrelsen besluttede at tage kontakt til gymnasiet.  
 

4. 
 
 
 
 

 

Involvering af frivillige 
ved større 
arrangementer i 
lokalområdet samt 
etablering af netværk  
 

Red Barnet foreslår, at Frivilligcentret med Middelfart Kommune drøfter 
muligheden af, at nogle af de frivillige sociale foreninger stiller frivillige til 
rådighed ved større arrangementer.  
 
Forslaget var medudsendt dagsordenen. 
 
Endvidere har Red Barnet foreslået, at der arbejdes på at etablere et 
netværk mellem frivillige foreninger med fælles berøringsflade. 
 
Frivillige deltager i dag i stort omfang i de større arrangementer. 
Frivilligcentret forelægger henvendelsen i den kommunale styregruppe 
på december-mødet.  
 
Forslaget om netværksdannelse medtages i spørgeskemaet, der er 
nævnt under dagsordenens pkt. 6.  Der henvises endvidere til 
medlemsoversigten på www.frivilligcentermiddelfart.dk. 
 

HJTN 

  Punkter til drøftelse       

5.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Visionsudvalget 
Arbejdsgruppens næste møde er den 11.12.2014 
  
b. 
Den kommunale handlingsplan for det frivillige sociale arbejde   
Næste møde er den 8.12.2014 
 
c. 
Projektet: Ensomme borgere   
- Møde i arbejdsgruppen den 9.12.2014 om guideline-projektet 

 
- Møde den 26.11.2014 om dagtilbud til ensomme ældre, indkaldt af 

sundhedschefen - der udarbejdes fortegnelse for Gelsted-området 
over nuværende aktiviteter målrettet ældre borgere.  

 
d. 
Kurser, uddannelser 
- formidling via sociale medier den 18.11.2014 –  
  10 personer deltog. Iflg. tilbagemeldingerne var  
  kurset relevant og udbytterigt.  
- tavshedspligt aftalt til 19.1.2015 kl. 16.30 – 19.00 i salen i Østergades 

Forsamlingshus, 60-100 personer. Invitation udsendes primo december 
- fundraising for begyndere aftalt til 24.2.2015 kl. 16.30 – 19.00 i 

mødelokale 3, max. 12 personer 
 

Økonomisk rådgivning  
Rådgivningen er udbudt via annoncering, Facebook og kontakt til 
Middelfart Kommunes administration. Sidst annonceret i uge 45. Ingen 
har tilmeldt sig.  
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Revurdering af projektet: enten er behovet der ikke, eller også er der 
valgt forkert metode.  
 
Frivilligcentret kontakter borgerservicechef Helle Mikkelsen om behovet.  
 
e. 
PR og markedsføring  
- Fint samarbejde omkring ’november måneds frivillige 
  forening’, som også denne gang har givet god omtale i 
  medierne. 
- Evt. forslag til ’månedens frivillige forening’ i hhv.  
  februar, marts og april. Medtages i spørgeskemaet jfr. 
  dagsordenens pkt. 6. 

 
 
 
 
 
 
 
HJTN, BH 

6.  Orientering Fælles annonceramme for Frivilligcentrets medlemmer – genforhandling 
af aftale med Melfarposten.  
 
Generalforsamlingen den 18.3.2015 i Middelfartsalen på KulturØen. 
Aftale med foredragsholder er på plads.  
 
Møde med Social- og Sundhedsudvalget forventes afholdt primo 2015 
 
Husmøde i Østergades Forsamlingshus og Bakkehuset den 13.10.2014  
Der udarbejdes en APV for Frivilligcentret.  
 
Besøg i Frivilligcentret den 14.11.2014 af sundhedschefen og 3 
hollandske gæster i f.m. Verso-projektet. Også Selvhjælp Fredericia-
Middelfart deltog. 
 
Indlæg i Mentornetværket på KulturØen den 17.11.2014. 
 
Frivilligrådets årsmøde i København den 19.11.2014  
Udsat 
 
Præsentation af Frivilligcentret den 20.11.2014 i ’Balance i Livet’ 
 
Frivilligcentrets markering af 5 års dagen for foreningens oprettelse. 
En hyggelig eftermiddag med besøg af 25-30 gæster. 
 
Udsendelse af spørgeskema til medlemsforeningerne 
(bl.a. indgår netværksdannelse samt månedens frivillige foreninger) 
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7.  Økonomi  Økonomien god. Der arbejdes på at kunne forelægge budget- og 
regnskabsrapporter til bestyrelsesmøderne   

HJTN 

8. Kontoret ’siden sidst’   Kontakt med foreningerne  
Grundfinansiering 2015 - intet nyt.  
 

BH  
  
  

9.  Eventuelt   Intet nyt   

  
  



Næste møde:   
Onsdag  den 10.12.2015 kl. 13.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D 

Torsdag den   22.1.2015 kl. 13.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D.  
  

  

Generelle oplysninger til foreningerne:  
Frivilligcentret ligger i Bakkehuset, Assensvej 100 C, Middelfart, og I finder indgangen bag om bygningen.  
  
Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 3, Assensvej 100 D, Middelfart. Her er 

handicapindgang og –toilet, tekøkken og plads til mindst 16 personer.   
  
Vigtigt:   
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.    


