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Vejlbyvej 9 
5500 Middelfart  

Tlf.: 24 47 30 84  

info@frivilligcentermiddelfart.dk 
www.frivilligcentermiddelfart.dk 

  
   Åbningstid:   

Mandag-torsdag kl. 9-12. Fredag lukket 
  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 27.10.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Thorkild Damm (TD), Jonna 

Hansen Madsen (JHM), Eleanor Jensen (EJ), Irma Greve (IG), Palle Hansen (PH) og Per 

Laugesen (PL) 

 

Gæster: Gunnar Jensen & Asbjørn Christensen  

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Inge Lodberg (IL), Stine Engelhardt Ibsen (SEI) 

 

Fraværende: Jørgen Jensen (JJ)    

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Ny forening Bevar Strib Bibliotek kommer og fortæller om forenin-
gen. 
 
Formand Gunnar Jensen og næstformand Asbjørn 
Christensen orienterede om foreningens baggrund. I 
2011 besluttede Middelfart Byråd, at lukke Strib Biblio-
tek. En lokalgruppe for bevaring af Strib Bibliotek blev 
nedsat og er i dag foreningen ”Bevar Strib Bibliotek”. 
Foreningen havde succes og fik lov til at videreføre 
biblioteket, hvilket de gjorde med 70 frivillige. Det blev 
så stor en succes, at biblioteket i dag igen er åbent på 
lige fod med andre biblioteker i Middelfart Kommune. 
 
De frivillige sætter fortsat bøger på plads og foreningen 
arrangerer foredrag, fortæller- og musikaftener. Endvi-
dere laver de arrangementer for børn i skoleferierne 
samt fastelavns fest. Deltager på markedsdag samt 
afholder bagedyst og juleblomsterbinding. Foreningen 
har en spiseklub for ældre og tilbyder i samarbejde 
med Selvhjælp Fredericia-Middelfart hjælp til folk i sorg 
og krise.  
 
På foreningsmødet i november er der lagt op til en 
drøftelse af foreningens navn. Missionen med at beva-
re Strib Bibliotek lykkedes og nu ønsker foreningen at 
finde et mere passende navn til foreningen, som stadig 
vil have deres tilknytning til biblioteket. 
 
Et medlemskab koster kr. 100,- om året og man behø-
ver ikke være medlem for at deltage i arrangementer-
ne. 
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2. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

3. Godkendelse af referat 
fra mødet 29.09.2016 

Godkendt.   

4. Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Økonomien ser fortsat fin ud. Der er planer om indkøb 
af diverse møbler og udstyr til Frivilligcentret. 
 

HJTN, JJ 

5. Projekt ”Når jeg bliver 
gammel” 
 

Status og dialog om referat fra styregruppemødet 
26.09.16 
 
Næste styregruppe møde er 7. november 2016. 
 
TD og EJ foreslog at knytte Bosætningskonsulent An-
ne Marie Klausen på projektet. Anne Marie afholder 
velkomst og orienteringsmøder for nye tilflyttere til 
Middelfart Kommune. Det vil give god mening, hvis en 
repræsentant fra Frivilligcentret eller lignende deltager 
i disse møder for at orientere om de mange forenin-
gers tilbud. 
 
Endvidere var der bordet rundt enighed om, at der er 
behov for en opblødning af reglerne ifht. booking af 
lokaler i det kommunale system. Der bør ikke være 
forskel på, om man er en folkeoplysende- eller en so-
cial forening. 
 

HJTN 

6. Frivilligbørs Nyt fra Stine 
 
Intet nyt pt. 
 

SEI 

7. Indsatsområder 2016 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslut-
ning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 
vedrørende: 

 
a. Flygtninge 

Middelfart Kommune er en af de få kommuner 
i Danmark, hvor det er lykkedes, at etablere en 
velfungerende integrationsgruppe, hvor man 
på tværs af foreninger arbejder tæt sammen 
med kommunen. 
 
Frivillignet har søgt penge til køb af vintertøj til 
flygtningebørn. Dette har de fået afslag på. 
Frivillignet har i mellemtiden besluttet af egne 
midler, at købe vintertøj til børnene. 

 
b. Besøg af foreningerne 

- Dialog om indhold til møde m/foreningerne 
Emnet tages op til drøftelse i nærmeste frem-
tid. 
 

c. Indsatsområder 2017/2018 
Bestyrelsen er ud fra HJTN´s oplæg og udle-
verede bilag blevet bedt om, at tænke emner 
og muligheder ind for indsatsområderne i de 
kommende år.  
 
Forslag og emner tages op på bestyrelsesmø-
det i november 2016, hvor også generalfor-
samlingen 2017 er på dagsordenen med hen-
blik på, hvem der er på valg. 

 
 
 
 
AB, EJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN 
 
 
 
 
HJTN 
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8. Foreningsmøde Afholdes i foråret 2017. 
Intet nyt at bemærke. 
 

HJTN, AB 

9. Personalepolitik HJTN undersøger mulighederne for at ansætte en 
eventuel flex- eller seniorjobber, som hjælp i Frivillig-
centret. 
 
Endvidere har Frivilligcentret fået en henvendelse fra 
en frivillig, som gerne vil bruge nogle timer på kontoret. 
Mulighederne og behovet undersøges. 
 

HJTN, TD 

10. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
Har I tjekket CFSA´s kursuskatalog? De tilbyder kur-
ser, fyraftensmøder og kompetanceudvikling. Tilbud-
dene henvender sig til ansatte og frivillige fra jeres 
forening. 
 
TIP: 
Mange af kurserne er gratis – læs eventuel mere på: 
http://frivillighed.dk/kurser/kursusoversigt-0%20 
 
b. 
PR og markedsføring 

 Månedens forening i oktober er Sclerosefor-

eningens Lokalafdeling Vestfyn. Foreningen 

har udtryk tilfredshed med markedsføringen og 

profileringen.  

 Projekt ”Skolevenner” har fået en fin ekspone-

ring i både Melfar Posten og Fyens Stiftstiden-

de. 

 Frivillig Fredag har ligeledes været flot ekspo-

neret i henholdsvis Melfar Posten, Ugeavisen 

Vestfyn og Fyens Stiftstidende. 

 Pga. tidspres vil der ikke være nogen måneds-

forening i november og december 2016. 

c. 
Frivilligdagen 30.09.2016 

 – Middelfart Frivillighus - Veje til deltagelse 

Indvielsen af Frivilligcenter Middelfart og fejringen af 

Frivillig Fredag var et godt arrangement med et rele-

vant indhold. Stemningen var dejlig positiv og Frivillig-

centrets nye rammer blev fremvist, testet og afprøvet. 

Arrangementet var velbesøgt med over 120 gæster og 

opbakningen fra vore foreninger var helt fantastisk.   

 

 
HJTN, TW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, AB, JHM, 
TW 

11. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. 
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” 
Projektet har været flot omtalt i medierne. Frivilligcen-
tret har afholdt de første 3 samtaler med nye potentiel-
le skolevenner. 
 
I nærmest fremtid afholdes der møde med Anna Trol-
les Skole med evalueringen af opstarten samt gen-
nemgang af den kommende annoncering. 
 
b. 
Møde i Frivilliggruppen – 06.10.2016 

 Opsamling på Frivillig Fredag – stor tilfreds-
hed. 

 Drøftelse af tilskud på tværs af forvaltningerne. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe som kommer 
med et udspil til kriterier. 

HJTN 
 
 
 

 



4 
 

 Dialog om nye tildelingskriterier for §18 og §79 
midler. 

 Iben Løvstad orienterede om et nyt lovforslag 
som skal gøre det muligt for kommunerne at 
tegne ansvarsforsikringer for de frivillige i 
kommunen. Det nye lovforslag forventes ved-
taget ca. 01.03.2017. 

 Jobcentret afholder pt. mange kurser for virk-
somhedsmentorer samt for virksomhedsmen-
torer med fokus på integration. 

 Allan Bentzen foreslog om nogle af aktiviteter-
ne i Østergades Forsamlingshus med fordel 
kunne flyttes ud til multisalen i Vejlby. Lån af 
multisalen er pt. pr. betalt time. Kommunen 
undersøger om multisalen eventuel kan lånes 
ud uden beregning i dagtimerne til aflastning af 
Østergades Forsamlingshus. 

 
c. 
Dialogmøde vedr. §18 og §79 midler – 10.10.2016 
Der var ca. 26 deltager til mødet fordelt på 14 forenin-
ger.  

 Kitt Lysen Pedersen, Senior- og Velfærdschef 
og Lis Huge orienterede om Middelfart Kom-
munes strategi på seniorområdet. 

 Debat om de nuværende tildelingskriterier fra 
2011 for midler efter §18 og §79.  

 Nyt fra Frivilligcentret – herunder tilbud om 
hjælp til gennemgang af ansøgningen om §18 
og §79 midler. 

 De fremmødte foreninger ønsker, at tilskuds-
kriterierne kan tildeles for 2-3 år ad gangen. 

 Flere foreninger ytrede ønske om et fælles Fri-
villighus/Foreningshus i Middelfart Kommune. 
 

d. 
Møde m/Lis Huge vedr. lejekontrakt – 24.10.2016 
HJTN og TW har afholdt møde med Lis Huge og Line 
Honoré. Frivilligcentret efterspurgte en lejekontrakt 
med angivelse af de mundtlige aftaler, der er indgået 
ifbm. lejemålet i Vejlby. Sundhedsafdelingen fremsen-
der udkast til lejekontrakt. 
 
Endvidere blev der drøftet mulighed for flere handicap 
parkeringspladser ved det nuværende cykelstativ ved 
indgangen. 
 
Frivilligcentret låner kopimaskine af Sundhedsafdelin-
gen og overtager serviceaftalen på maskinen. 
 
Forholdene på handicaptoilettet i Vejlby er ikke efter 
forskrifterne. Der igangsættes tiltag, så handicaptoilet-
tet opfylder kravene. 
 
e. 
Foreningsdag i Nørre Aaby – januar 2017 
Processen er sat i gang nærmere information følger i 
november/december. 
 
f. 
Andet 
Frivilligcentret har budt endnu et nyt medlem velkom-
men, så vi nu er oppe på 49 frivillige sociale forenin-
ger. Læs gerne mere om foreningen under punkt 1. 
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HJTN og AB har været til formandsmøde i region Syd-
danmark den 12. oktober 2016. 
 
Casper Danø fra FriSe gennemgik den store Rambøll 
evaluering af frivilligcentrerne. Evalueringen viste, at 
Frivilligcentrerne gør et godt stykke arbejde. Socialsty-
relsen er meget positiv overrasket over det gode sam-
arbejde der er mellem Kommuner og Frivilligcentre. 
Rapporten viste også, at der mange steder mangler en 
bredere sammensætning af bestyrelserne og at besty-
relserne generelt skal ind og arbejde mere med strate-
gisk udvikling. 
 
Derfor arbejdes der pt. på nye tildelingskriterier ifht. 
grundfinansieringen. Pt. ved vi ikke om de nye tilde-
lingskriterier træder i kraft fra 2017 eller om de først 
træder i kraft fra 2018. Sagen følges nøje af både Fri-
Se og Frivilligcentrerne. 
 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Intet nyt. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Intet nyt. 
 
Frivillignet: 
Frivillignet har fået et rigtig godt samarbejde med 
Sprogskolen, hvor Frivillignet også har fået tildelt et 
dejligt lokale. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Intet nyt. 
 
Ældre Sagen: 
Foreningen har været til dialogmøde med Ældre Sa-
gen i region Syd. Overordnet arbejdes der også i Æl-
dre Sagen med at få blødt op på reglerne omkring 
forskellen mellem folkeoplysende og sociale forenin-
ger. 
 
Diabetesforeningen: 
Foreningen har været hårdt presset af, at de ikke har 
kunnet få tildelt lokaler i Østergades Forsamlingshus. 
Foreningen har derfor udformet en skrivelse, som de 
beder Frivilligcentret om at gå videre med. 
 
Julecaféen, som i første omgang har været aflyst, er 
kommet op at stå alligevel. Julecafé afholdes i Øster-
gades Forsamlingshus den 14. december 2016. 
 
Familienet Brogaarden: 
Intet nyt. 
 
Centerrådet i Skovgade: 
Intet nyt. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Intet nyt. 
 
Høreforeningen: 
Intet nyt. 
 
 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
 
EJ 
 
 
 
IL 
  
 
TD 
 
 
 
 
 
JHM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEI 
 
 
IG 
 
 
PH 
 
 
PL 
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13. Kontoret ’siden sidst’   a. 
Kontakt med foreningerne 

 TW er påbegyndt uddannelsen ”Strategisk le-
delse”. Det betyder, at der vil være dage, hvor 
Frivilligcentret er lukket pga. deltagelse i ud-
dannelsen. Der er tale om følgende lukkedage: 
31. oktober samt den 01., 02., 14. samt den 
28. november 2016. 

 Aktivitets- og opgaveniveauet i Frivilligcentret 
er pt. generel meget højt. 

 Mange praktiske driftsopgaver. 

 Nyt medlem: ”Bevar Stribe Bibliotek”. 

 Månedens forening i oktober. 

 Samtaler med ny potentielle skolevenner. 

 Generelt mange henvendelser pr. mail. 

 Deltagelse i diverse møder. 
 
b. 
Grundfinansiering 2016 
Casper Danø fra FriSe deltog i Ledernetværksmødet 
for Frivilligcenterleder i region Syddanmark den 
14.10.16. Se venligst pkt. 11 f. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
Både hjemmesiden og Facebook bliver løbende opda-
teret med nyheder, så klik forbi og følg med i, hvad der 
rører sig. 
 
Firmaet Moesborg SET-UP, der er hyret af FriSe til at 
stå for vores hjemmeside er gået i gang med en gen-
nemgribende renovering af Frivilligcentrernes hjemme-
sider. De tager et frivilligcenter ad gangen. Opsætnin-
gen og brugerfladen som den er i dag, er langt fra op-
timal.   
 

TW 
  
  

14. Eventuelt Vi har fået en henvendelse fra FriSe. De måtte af øko-
nomiske årsager aflyse deres deltagelse på Folkemø-
det på Bornholm i år. De spørger nu, om Frivilligcen-
trene er villige til at hjælpe med finansieringen af Fri-
Ses deltagelse i 2017. 
 
Der er stillet 3 økonomiske senarier op: 

 Kr. 1.200,-  hvis alle 84 frivilligcentre siger ja til 
at ville bidrage til FriSes deltagelse. 

 Kr. 2.000,- hvis minimum 50 frivilligcentre siger 
ja til at ville bidrage. 

 Kr. 4.000,- hvis 25 frivilligcentre siger ja til at 
bidrage. 

 
Bestyrelsen er enig om, at det er vigtigt at FriSe delta-
ger og er synlige på Folkemødet 2017. HJTN melder 
derfor tilbage til FriSe, at Frivilligcenter Middelfart er 
villig til bidrage med op til kr. 2.000,-. 
 
Endvidere foreslår bestyrelsen, at FriSe ved den kom-
mende generalforsamling i marts 2017 kommer med et 
oplæg til budgettet for deltagelse i Folkemødet 2018. 
Skal det eventuel til debat om FriSes deltagelse i Fol-
kemødet skal finansieres af en kontingentstigning? 
HJTN kontakter FriSe. 
 
Bestyrelsen ytrede ønske om, at kommende arrange-
menter bliver mere synlige på vores hjemmeside. Vi 
håber det løser sig med Moesborg SET-UP´s gen-
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nemgang, opdatering og renovering af hjemmesiden.  
 
Endvidere ønskes der en mulighed for at kommende 
arrangementer via hjemmesiden pr. automatik overfø-
res til Fyens Stiftstidendes ”Det sker” spalte på Middel-
farts lokalside samt til Melfar Posten. TW undersøge 
om dette er muligt. 
 
JHM tilbyder sin hjælp til foreninger, der har problemer 
med regnskabet herunder oplæring af nye kassere. 
JHM og TW aftaler nærmere. 
 
Forslag til mødedatoer for det kommende år gennem-
gås til næste bestyrelsesmøde. 
 
Frivilligcentrets vedtægter tages op til revision ved 
næste bestyrelsesmøde. 
 

 
Næste møde:   
24.11.2016 kl. 10.00 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9. 
   

Generelle oplysninger til foreningerne: 

Frivilligcentret ligger pr. 8. august 2016 på Vejlbyvej 9, Vejlby, 5500 Middelfart. 
 

Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 1, på Vejlbyvej 9, Middelfart. Her er handicapindgang og –toilet, tekøkken 

og plads til mindst 16 personer.   

 

Vigtigt:   

Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.    


