
Bakkehuset   

Assensvej 100 C  
5500 Middelfart  

Tlf.: 2447 3084  

info@frivilligcentermiddelfart.dk  
www.frivilligcentermiddelfart.dk  

  
   Åbningstid:   

Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket  
  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 25.02.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere: Inge Lodberg (IL), Thorkild Damm (TD), Palle Hansen (PH), Hans-Jørgen Tarup Nielsen 

(HJTN), Jonna Madsen Hansen (JMH), Per Laugesen (PL), Jørgen Jensen (JJ) & Allan 

Bentzen (AB)   

 

Referent: Allan Bentzen (AB)  

 

Afbud:   Irma Greve (IG) & Stine Engelhardt Ibsen (SEI) 

 

    
Dagsorden  
  

  
Referat  

  
Initiativ  

1. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt.   

2.  Godkendelse af referat  
fra mødet 28.01.2016 
  

Godkendt.   

3.  Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Der blev udleveret: Protokollat til årsregnskab og 
Regnskab for 2015. Regnskabet er revideret og er 
uden revisionspåtegninger. 
 
Driftsregnskabet udviser kr. 13.219,- 
Egenkapitalen udviser kr. 221.912,- 
 
Regnskabsføreren udtalte, at regnskabet så godt ud, 
og anbefalede opmærksomhed på forholdet mellem 
udgifter og budgettet. 
 

HJTN, JJ 

4. Indsatsområder 2016 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens 
beslutning, herunder tilbagemelding fra 
arbejdsgrupperne vedrørende: 
 

a. Psykiatriområdet 
b. Bisiddere 
c. Flygtninge 
d. Fælles foreningsmøde 

 
Psykiatri: 
Palle ønskede, at der i forbindelse med beretningen 
blev mulighed for at knytte et par bemærkninger til 
punktet psykiatriområdet om de kommende 
psykiatriguider. 
 
 
 
 

 
 
 
 
PH 
HJTN 
HJTN, AB 
HJTN 



Flygtninge: 
Der havde været en forespørgsel om økonomisk støtte 
til en kursusuge for traumatiserede flygtninge. Enighed 
om at Frivilligcentret ikke kan indgå på denne måde. 
 

5. Tema ”Frivillighus” Opfølgning på status for Frivillighus 
 
Intet nyt, men oplysning om at kommunen fortsat 
arbejde med problemstillingen. 
 

HJTN, AB 

6.  Personalepolitik  Det er snart tid til MUS samtale. 
 
 
 

HJTN, TD 

7.  Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper  

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
- Kurser & arrangementer i foråret 2016 
- Bisidderkursus – 18. maj 2016 kl. 10.00-17.00 i 

store glassal i Østergade Forsamlingshus 
- Andet 
 
Bisidderkursus: 
Invitation er udsendt i systemet. Spændende om 
tidsrummet fra 10 til 17 vil give problemer. 

 
b. 
PR og markedsføring  

- Februar måneds forening – Bedre Psykiatri 
- Ingen måneds forening i marts 2016. 

 
Det er fortsat et godt initiativ og der er foreninger der 
ønsker denne profilering til resten af 2016. 

 

c. 
Frivilligdagen 2016 
Det første møde i arbejdsgruppen er den 31.marts. 

 

 
Fmd.skabet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB, 
JMH, TW 

8. Generalforsamling 
 

Generalforsamlingen 17. marts 2016 kl. 19.00 i caféen 
på Ældrecentret i Skovgade. 
 
Alt praktisk er på plads. 
 

HJTN 

9.  Orientering fra 
formanden bl.a. 

a.  
Møde i Frivilliggruppen den 10. februar 2016 
 
b. 
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” 
Første fælles møde tirsdag den 1. marts 2016. 
 
c. 
Formandsmøde for Frivilligcentre i Region 
Syddanmark den 3. februar 2016 
 
Debat omkring ansatte og bestyrelsernes samarbejde, 
ønsket om mulighed for repræsentation fra alle 
regioner i Danmark i Frises bestyrelse.  

 
d. 
Foreningsdag i Ejby – 29. januar 2016 
 
En god måde at mødes på lokalt og en god måde at 
profilere Frivilligcentret.  

 
f. 
Andet 
 

HJTN 
 
 
 
 



Frivilligcentret har indkaldt til et koordinerende møde 
den 8.marts til Folkebevægelsen mod ensomheds 
projekt ”Danmark spiser sammen”. 

10. ”Bordet rundt” Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter 
i de foreninger man repræsenterer. 
 
Diabetes foreningen har afholdt generalforsamling i 
Bakkehuset i uge 7. De havde ønsket Østergades 
forsamlingshus, og der havde være plads, hvis 
foreningerne havde husket at afbestille lokaler man 
ikke skulle bruge i denne uge. 
 

Alle 

11. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 
I relation til grundfinansiering skal vi inden 15. marts 
indsende et revideret regnskab for 2014. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
 

TW 
  
  

12.  Eventuelt     

 

Næste møde:   
31.03.2016 kl. 10.00 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.    


