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 31.03.2016 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL),
Thorkild Damm (TD), Jonna Hansen Madsen (JHM), Irma Greve (IG), Palle Hansen (PH) &
Per Laugesen (PL)

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:
Fraværende: Eleanor Jensen (EJ), Stine Engelhardt Ibsen (SEI) & Jørgen Jensen (JJ)

Dagsorden

Referat

Initiativ

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 25.02.2016

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

HJTN, JJ

Intet nyt at berette. Alt ser fint ud.
4.

Indsatsområder 2016

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens
beslutning, herunder tilbagemelding fra
arbejdsgrupperne vedrørende:

a. Psykiatriområdet

PH

Der er blevet udarbejdet en informationsfolder
om uddannelsen som Pårørendeguide.
Folderen kan ses på Frivilligcentrets
hjemmeside. Folderen kan også rekvireres i
Frivilligcentret.
Kommunen og arbejdsgruppen forventer, at
det første hold Pårørendeguider bliver
uddannet før sommerferien 2016.

b. Bisiddere

Pt. ser det sløjt ud med tilmeldingerne.
Medlemsforeningerne må meget gerne
”prikke” til deres medlemmer, naboer, venner
og bekendte. Sidste tilmeldingsfrist er mandag
den 2. maj 2016.

HJTN

c. Flygtninge

HJTN, AB

Røde Kors, Mentorforeningen, Frivillignet og
Middelfart Kommune arbejder fortsat på en
sommerlejr for flygtningebørn.
Både den kurdiske og den syriske forening har
afholdt forårsfester med stor opbakning.
Flygtningene oplever pt. boligproblemer, idet
der ikke er nok boliger til leje i Middelfart
Kommune.

d. Fælles foreningsmøde

HJTN

Intet nyt.

5.

Tema ”Frivillighus”

Opfølgning på status for Frivillighus

HJTN, AB

Middelfart Kommune tilbyder Frivilligcentret lokaler på
Aulby Skole, som erstatning for lukning af Bakkehuset.
Frivilligcentret har takket ja til tilbuddet og det
forventes, at vi kan flytte til Aulby Skole i løbet af
sommeren/sensommeren. Fordeling af lokalerne på
Aulby Skole er endnu uafklaret, hvorfor vi ikke kender
de nøjagtige omstændigheder for kontor- og
mødelokaler.
I den forbindelse er der nedsat et lokaleudvalg som
skal arbejde med fordelingen af lokaler. HJTN, AB &
TW repræsenterer Frivilligcentret i udvalget.
Vi afventer pt. indkaldelse til mødet.
Frivilligcentret informerer snarest medlemsforeningerne om Aulby Skole. Endvidere vil der i
skrivelsen blive spurgt til, om foreningerne ønsker, at
der er mulighed for en administrativ arbejdsplads til
deres bestyrelsesmedlemmer. Hvis ønsket og behovet
er der fra foreningerne, vil Frivilligcentret tage dette
med i lokaleudvalget.
6.

Personalepolitik

Der vil blive afholdt MU-Samtale i nærmeste fremtid.

HJTN, TD

7.

Servicetjek

Gennemgang af:
 Vision, formål & mål
Ingen kommentarer og ingen ændringer.

HJ



Værdigrundlaget
Ingen kommentarer og ingen ændringer.



Vedtægter for Frivilligcenter Middelfart
Vedtægterne bliver gennemgået i starten af
2017 med henblik på at præcisere
formuleringen i §5: Valg af Frivilligcentrets
bestyrelse m.v. Dette pga. af krav fra
Puljestyrelsen ifbm. ansøgningen om
grundfinansieringen.



Forretningsorden for møder i Frivilligcenter
Middelfarts bestyrelse
Konstituering af næstformand: Allan Bentzen
modtog genvalg.
Forretningsordenen gennemgås ved lejlighed
af HJ, AB & TW for at se, om den er ”up to
date”.

8.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Kurser, temamøder og uddannelser
- Kurser & arrangementer i foråret 2016
Intet at bemærke.
-

Bisidderkursus – 18. maj 2016 kl. 10.00-17.00 i
store glassal i Østergade Forsamlingshus
Sidste tilmeldingsfrist er mandag den 2. maj 2016.

-

Andet
Intet at bemærke

b.
PR og markedsføring
- Evaluering af februar måneds forening – Bedre
Psykiatri
Foreningen har meldt positivt tilbage og været
tilfredse med markedsføringen og profileringen.
Der har været annoncer i Melfar Posten og
Ugeavisen Vestfyn. Pressemeddelelsen er
publiceret i Melfar Posten. Endvidere er
månedens foreningen blevet profileret på
Frivilligcentrets hjemmeside og via 4 forskellige
Facebook opslag.
-

Fmd.skabet

HJTN, TW

April måneds forening
April måneds forening bliver 3f Seniorklubben
Ejby.

c.
Frivilligdagen 30.09.2016 – Veje til deltagelse
Første møde i gruppen er den 31. marts 2016.

HJTN, AB, JHM,
TW

Frivilligrådet har arrangeret en temadag for
Frivillig Fredag. HJTN, AB & TW deltager i
temadagen som afholdes i Vollsmose Kulturhus
torsdag den 14. april 2016.
9.

Generalforsamling

Evalueringen af generalforsamlingen 17. marts 2016.
Formanden blev rost for en enkelt, let forståelig og fin
beretning.
Regnskab og budget skal fremover enten udleveres
sammen med indkaldelsen eller ligge i papirform til
hver enkelt deltager på generalforsamlingen.
Projektor og lærred skal helst være dimensioneret til at
kunne vise en hel A4 side på en gang.
Borde og stole skal opstilles, så alle har front den
samme vej.

HJTN

10.

Orientering fra formanden a.
bl.a.
Møde i Frivilliggruppen den 17. marts 2016
Frivillig Fredag 30/9, Samarbejde på børneområdet,
Samarbejde på tværs af §´erne blev drøftet på mødet.
På børneområdet (BUF) er Handleguiden nu
implementeret. Det betyder at Middelfart Kommune i
dag kan identificere de børn, som har udfordringer. Alle
børn vurderes ud fra de samme parametre, hvorefter
der laves en handleplan for de børn som kommer i rød
kategori.
Forvaltningen har bedt Lis Huge og Anne Nordlund om
at udarbejde en samlet oversigt over de muligheder
der er for samarbejde på tværs af §´erne.
Ligeledes blev flytningen til Aulby Skole drøftet. Se
eventuel punkt 5.
b.
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner”
Mødet blev afholdt den 30. marts 2016 på Østre Skole.
Projektet er ved at tage form og der er udarbejdet et
udkast til en samarbejdsaftale mellem Middelfart
Kommune og Frivilligcentret, hvor projektet er
beskrevet med formål, mål, aktivitetskatalog,
organisering, samarbejde med de faglige
organisationer, kommunikation, forventninger,
rekruttering osv.
Næste møde er mandag den 4. april 2016 på Østre
Skole, hvor vi forventer at drøfte forskellige formularer
og regelsæt som er nødvendige for samarbejdet
mellem skole og frivillig.
Bestyrelsen bakker op arbejdet og ønsker at fortsætte
projektet.
c.
Årsmøde & generalforsamling i FriSe den 11. og
12. marts 2016
HJTN, AB & TW deltog.
På Årsmødet var der fokus på kommunikation af
Selvhjælp og samskabelse med kommunen.
Der var et spændende uafhængigt og kritisk indlæg
ved Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen og
forfatter til bogen ”Frivillighedens velfærdssamfund”.
Endvidere hørte vi et foredrag med ”Vores Europa”
som har rejst rundt i Europa for at møde en række
unge mennesker, der engagerer sig personligt i at
skabe forandringer.
Generalforsamlingen forløb gnidningsløst. De
fremsendte vedtægtsændringerne iht. §3:
Medlemskab, §4: Fælles logo & §5: Generalforsamling
blev alle vedtaget.
d.
Foreningsdag i Brenderup
Foreningsdagen i Brenderup er fastsat til fredag den
23.09.2016.

HJTN

f.
Event ”Danmark spiser sammen” i uge 17.
Folkebevægelsen Mod Ensomhed ruller en kæmpe
event ud i uge 17 i hele Danmark. Eventen hedder
”Danmark spiser sammen” og er et klart signal om, at
vi er med til at bekæmpe isolation og ensomhed med
fællesspisning.
Alle medlemsforeninger har været inviteret til
koordineringsmøde i Østergades Forsamlingshus den
8. marts 2016.
Frivillignet, Dansk Handicap Forbund, Bedre Psykiatri
for Pårørende, Ældre Sagen og Frivilligcentret deltog
på mødet. Der var afbud fra Frivilligkoordinator Iben
Løvstad og Selvhjælp Fredericia-Middelfart.
Mange gode idéer kom på bordet. Det er blevet
undersøgt om det var muligt at søge Nordea Fonden
om midler til arrangementet, hvilket vi har fået afslag
på.
Helt konkret:
Frivillignet har planlagt et arrangement på Østre Skole
lørdag den 30. april kl. 13-16 med mad fra Middelhavs
køkkenet og fokus på Syrien, Eritrea og ensomhed.
Ældre Sagen har planlagt et brunch arrangement i
samarbejde med Ungdomshuset Walker lørdag den
30. april, hvor ”ældre spiser med unge og unge spiser
med ældre”.
Selvhjælp Fredericia-Middelfart´s gruppe ”Spise med
Gutterne” er gået i samarbejde med Messecenter C i
Fredericia, hvor der ligeledes vil blive et
spisearrangement en hverdag i uge 17.
Brenderup Dagcenter holder spisefrikvarter med de
store elever på Fjelsted/Harndrup Skole. ”Vi spiser alle
madpakker sammen på dagcentret”.
På Egebo Dagcenter er der afdansningsbal den 28.
april 2016. I den forbindelse inviteres pårørende og
frivillige til fællesspisning efter ballet.
Næste møde i arbejdsgruppen er onsdag den 6. april i
Frivilligcentret.
g.
Andet

Projekt Frivillig
Projekt Frivillig er et landsdækkende initiativ, der
formidler frivillige aktiviteter til elever på
ungdomsuddannelserne. Formålet er at skaffe unge
frivillige til de frivillige foreninger og at øge de unges
kendskab til denne frivillige verden.
Projekt Frivillig styres af regionale konsulenter som for
Region Syddanmark hidtil har været Frivilligcentret i
Kolding. Frivilligcentret i Kolding er i mellemtiden lukket
ned, hvorfor FriSe og landssekretariatet har udbudt
opgaven til Frivilligcentrene i regionen.
Frivilligcenter Middelfart ser sig selv som en god
repræsentant for regionen og ønsker at deltage i
udbuddet og at blive regional konsulent for Projekt

Frivillig. Bestyrelsen bakker fuldt op om projektet.
Ansøgningsfristen er 26. april 2016.
Projektet er finansieret med kr. 290.000 om året og
kræver en projektansættelse på ca. 15-20 timer
ugentligt.
Naturens Dags
Frivilligcentret har fået en henvendelse om deltagelse
på Naturens Dag i september 2016. Pga. manglende
ressourcer ønsker Bestyrelsen ikke at Frivilligcentret
deltager i år.
Dialogmøde Social og Sundhedsudvalget
Mødet afholdes onsdag den 11. maj 2016. AB, HJTN
& TW deltager.
11.

”Bordet rundt”

Mulighed for at komme med små indlæg fra aktiviteter i Alle
de foreninger man repræsenterer.
Thorkild
Ældre Sagen har fået endnu et tilbud til ældre.
Fremover tilbydes vågetjeneste. Dette sker i
samarbejde med Selvhjælp Fredericia-Middelfart.
Pt. er der 10 frivillige som har meldt sig til tjenesten.
De frivillige starter på kursus i maj.
Jonna
Sundhedsafdelingen ved Middelfart Kommune,
Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og
Diabetesforeningen afholder Sundhedsdag torsdag
den 26. maj 2016.
Temaet i år handler om at cykle. Arrangementet vil
foregå i midtbyen i Middelfart og Borgmesteren vil
byde velkommen.
Allan
Røde Kors har pt. travlt med kampagnen ”smid
kludene”.
Irma
Borgmesteren tager første spadestik til (Klimabyen)
ombygningen af udearealerne ved Ældrecentret i
Skovgade tirsdag den 5. april 2016.

12.

Kontoret ’siden sidst’

a.
Kontakt med foreningerne
Psykiatri Fonden har desværre fået afslag på deres
ansøgning om midler til uddannelse af frivillige til
psykisk førstehjælp. Projektet er derfor sat i bero.
Årsberetningen for 2015 er lige på trapperne.
En del henvendelser fra frivillige som styrer
Cafégrupperne. De er bekymrede omkring
lokalsituationen fremadrettet.
Generalforsamlingen, grundfinansiering og møder med
”Danmark spiser sammen”, projekt skolevenner”, nye
foreninger samt månedens forening har fyldt meget i
marts måned.

TW

b.
Grundfinansiering 2016
Ansøgningen blev sendt den 9. marts 2016. Vi afventer
pt. svar fra puljestyrelsen.
c.
Hjemmeside & sociale medier
Pga. stor aktivitet omkring nye foreninger,
generalforsamlingen og den kommende måneds
forening har der været mange nye opdateringer.
Vi har fortsat stor fokus på Facebook, hvor vi ofte
opdaterer med nyheder. Husk at følge os!
13.

Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste møde:
28.04.2016 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.

