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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 24.11.2016 kl. 10.00 – 12.00   

 

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

Eleanor Jensen (EJ), Jonna Hansen Madsen (JHM), Stine Engelhardt Ibsen (SEI),  

Irma Greve (IG), Palle Hansen (PH), Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Allan Bentzen (AB)   
 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 27.10.2016 

Godkendt.   

3. Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Gennemgang af kvartalsregnskabet. Økonomien ser 
fortsat fin ud. 
 

HJTN, JJ 

4. Generalforsamling 2017 Generalforsamling - 28.03.2017 i store glassal i Øster-
gades Forsamlingshus. 
 
På valg til bestyrelsen: 
Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Røde Kors 
Allan Bentzen, Selvhjælp Fredericia-Middelfart 
Jonna Hansen Madsen, Diabetesforeningen 
 
På valg som suppleanter: 
Irma Greve, Centerrådet i Skovgade 
Palle Hansen, Bedre Psykiatri for Pårørende 
Per Laugesen, Høreforeningen 
 
Til næste bestyrelsesmøde (26.01.17) overvejer besty-
relsen, om der skal være et oplæg/foredrag til general-
forsamlingen. Forslag til emner meddeles TW hurtigst 
muligt. 
 

HJTN 

5. Projekt ”Når jeg bliver 
gammel” 
 

Status og dialog om referat fra styregruppemødet 
07.11.16 
 

 Projektkoordinatoren Jane Løvtofte er næsten 
færdig med projektbeskrivelsen. 

HJTN 
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 Planlægning af aktivitetsmessen i Nr. Aaby 
03.03.2017. Kortlægning af foreningerne i om-
råderne Nr. Aaby, Båring og Føns. 

 
Bestyrelsen gennemgik de 3 foldere som er udarbejdet 
af kommunen ifbm. projektet. 

 Når jeg bliver gammel – et aktivt ældreliv 

 Styrketræning – et aktivt ældreliv 

 Forebyggende hjemmebesøg – et aktivt ældre-
liv 

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at materi-
alet er meget tyndt og mangler mere tekst/ beskrivelse 
af projektet.  

 

6. Frivilligbørs Nyt fra Stine 
 
SEI er tilmeldt kursus i, hvordan man afholder en Frivil-
ligbørs. Kurset afholdes af CFSA. 
 

SEI 

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

 
a. Flygtninge 

EJ oplyste, at Middelfart Kommune netop er blevet 
kåret som den bedste kommune i Danmark, når det 
gælder samarbejde på tværs af kommune og forenin-
ger mht. integration. Frivillignet er meget tilfredse med 
det tætte samarbejde. 
 

b. Besøg af foreningerne 
- Datoer, indhold og struktur. 

Datoer: 
16.01.17 kl. 19.00-21.00 
23.01.17 do 
30.01.17 do 
06.02.17 do 
06.03.17 do 
 
Forslag til indhold: 

 Velkomst og rundvisning 

 Om Frivilligcentret 

 Samarbejde med kommunen 

 Kurser og Frivilligbørs 

 Indhold til fælles stormøde 

 Netværk for formænd  

 Foreningshus 

 Kontorarbejdsplads 

 Depot i kælderen 

 Depot/kontorskab til de foreninger som holder til I 
Frivilligcentret 

 Foredrag i 2017 

 Projekt Frivilligjob 
 
Struktur: 
Rundvisning, indlæg v/Frivilligcentret, samspil/netværk 
på tværs, afrunding v/Frivilligcentret. Undervejs serve-
res kaffe og kage. 
 

c. Indsatsområder 2017/2018 
- Bestyrelsesmedlemmer skal jf. aftale komme 
med input. Oplæg blev udleveret til sidste be-
styrelsesmøde. 

 

 Projekt ”Når jeg bliver gammel” skal med som ind-

 
 
 
 
 
AB, EJ 

 
 
 
 
HJTN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN 
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satsområde 2017/2018. 

 Så snart vi ved mere om de nye kriterier for tilde-
ling af grundfinansiering 2017, skal disse også 
skrives ind. 

 
 

 
d. Kurser for bestyrelser i 2017 

Der er flere forskellige muligheder hos CFSA. Mange 
kurser er gratis og kurserne er kvalitetsmæssigt rigtig 
gode.  
 
Hvis 3 foreninger går sammen om et kursus, kan man 
søge om at få kurset gratis og i nærområdet, så for-
eningerne ikke behøver at køre til Odense. 
 
Hvis man ønsker at afholde et kursus fra CFSA i eget 
foreningsregi koster det ca. kr. 7.800,- 
 
Frivilligcentret ønsker at tilbyde følgende kurser for 
foreningerne i foråret 2017: 
 

 Sådan skaffer du nye frivillige til din forening 

 Sådan fastholder du frivilliges engagement 

 Sådan leder ud frivillige i foreninger og frivillige 
organisationer 

 
Temaerne og behov for kurser drøftes på forenings-
møderne i januar-marts 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
HJTN 

 

8. Foreningsmøde Afholdes i 2017. 
 
Bestyrelsen blev enige om, at stormødet med forenin-
gerne afholdes i september 2017. 
 

HJTN, AB 

9. Personalepolitik Der har været afholdt kontormøde 17.11.16 i Frivillig-
centret med deltagelse af Selvhjælp v/Annie og Kirsten 
samt Jane Løvetofte, projektkoordinatoren for ”Når jeg 
bliver gammel. Næste møde er tirsdag den 14. marts 
2017. 
 

HJTN, TD 

10. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. 
Kurser, temamøder og uddannelser 
Nyt kursusprogram 2017 fra CFSA udkommer i slut-
ningen af januar 2017. 
 
Forslag om at Frivilligcentret afholder 1-2 foredrag før 
sommerferien og 1-2 foredrag i sensommeren 2017. 
Forslag til emner modtages meget gerne snarest mu-
ligt. 
 
PR og markedsføring 
Intet at bemærke. 
 

HJTN, TW 
 

 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 

11. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. 
Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” 
Der er pt. 2 skolevenner i gang på Anna Trolles Skole. 
Vi forventer at afholde møde med leder Lone Bodekær 
i løbet af december med opfølgning på projektet. 
 
 
 
 
 
 

HJTN 
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b. 
Møde i Frivilliggruppen – 23.11.2016 

 Opfølgning på §18 mødet – referat fremsendes af 
Lis Huge i nærmeste fremtid. 

 Lokalesituationen generelt. Foreningerne har ople-
velsen af, at Østergades Forsamlingshus er meget 
booket – nærmest overbooket i perioder. Mulighed 
for at bruge Multisalen i Vejlby i dagtimerne uden 
beregning undersøges.  

 Ligestilling mellem de frivillige foreninger under 
Folkeoplysningsloven / de øvrige foreningerne 
ifbm. årsbookingen. 

 Tilskud på tværs af foreninger. 
 
Punkterne afklares sammen med den kommende nye 
chef i Børn- & Ungeforvaltningen (BUF). 
 
Der blev endvidere drøftet om der skal holdes en fest 
for fejring af de frivillige. Emnet tages op igen senere. 
 
c. 
Lejekontrakt vedr. Frivilligcentret, Vejlbyvej 9 
Samarbejdsaftale – tillæg til nuværende aftale. 
Intet at bemærke. 
 
d. 
Foreningsdag i Nørre Aaby – 03.03.2017 
Forberedelserne er i gang. Nærmere information følger 
i løbet af januar/februar 2017. 
 
e. 
Frivillighus 
HJ har inden for de seneste uger deltaget i 2 forskelli-
ge møder i forenings- og kommunaltregi. På begge 
møder blev ønsket om et Foreningshus/Frivillighus 
drøftet.  
 
Borgmesteren som deltog i et af møderne tilkendegav 
at han bestemt ønsker et Foreningshus i Middelfart.  
 
Derfor har HJ, AB og Mogens Hansen, Røde Kors 
Middelfart udarbejdet en ansøgning om et Forenings-
hus i Middelfart, der er stilet til Borgmesteren. Ansøg-
ning forventes afleveret i uge 48/49. 
 
f. 
Andet 
Der er gået et år siden projektet ”Økonomisk rådgiv-
ning” startede. Der arrangeres et møde med Betina 
Hoffmann fra kommunen for en status. 
 
Frivilligcentret har fået en henvendelse fra Ældre Sa-
gen om hjælp til søgning af indsamlingsleder for Læger 
uden grænser. Ældre Sagen fremsender materiale til 
Frivilligcentret, som er behjælpelig med opslag på Fa-
cebook og på hjemmeside under lokale stillinger samt 
udsendelse til medlemsforeninger. 
 
HJ gennemgik kort Rambølls rapport om evaluering af 
frivilligcentrene samt tildelingskriterier for grundfinan-
siering, der ønskes ændret fra enten 2017 eller 2018. 
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Rapporten er yderst positiv. Rapporten foreslår en 
bredere sammensat bestyrelse fremadrettet. 
 
Endvidere viser rapporten, at der er behov for, at især 
bestyrelserne for Frivilligcentrerne skal arbejde mere 
strategisk fremadrettet.  

 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Intet at bemærke. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Intet at bemærke. 
 
Frivillignet: 
Intet at bemærke. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Intet at bemærke. 
 
Ældre Sagen: 
Hjælp til at finde leder til indsamlingen for Læger uden 
grænser. 
 
Diabetesforeningen: 
Intet at bemærke. 
 
Familienet Brogaarden: 
Er lige startet op efter barsel igen. 
 
Centerrådet i Skovgade: 
Intet at bemærke. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Intet at bemærke. 
 
Høreforeningen: 
Intet at bemærke. 
 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
EJ 
 
 
IL 
  
 
TD 
 
 
 
JHM 
 
 
SEI 
 
 
IG 
 
 
PH 
 
 
PL 

13. Kontoret    a. 
”Siden sidst” 

 Deltaget i uddannelse og skrevet opgave. 
Mundtlig eksamen den 28.11.16. 

 Indhentet tilbud på reoler til kontoret samt til 
”foreningsskab”. 

 Indhentet tilbud på AV-udstyr. 

 Kontoret er blevet malet. 

 Nyt handicaptoilet i kælderen. 

 Afmærkning af parkeringsbåse er udsat til tør-
vejrs periode. 

 Svært at finde god løsning på booking af loka-
ler i Vejlby. 

 Husmøde i starten af 2017, hvor Rikke Jør-
gensen, Fritid og Kultur deltager. 

 
b. 
Grundfinansiering 2016 
Intet at bemærke. 
 
c. 
Hjemmeside & sociale medier 
Intet at bemærke. 
 
 

TW 
  
  



6 
 

14. Eventuelt Julefrokost  for bestyrelsen i Frivilligcentret den 15. 
december kl. 12.30. 
 

 TW bestiller mad 

 TW køber drikkevarer 

 Julebanko – alle tager en pakke med til ca. kr. 30,- 

 Julesalmer 

 HJ fortæller måske en julehistorie  
 
Datoer til bestyrelsesmøder i 1. halvår 2017: 

 26.01.17 

 23.02.17 

 23.03.17 

 27.04.17 

 18.05.17 

 22.06.17 
 
Datoer til bestyrelsesmøder i 2. halvår 2017 og 1. 
halvår 2018 fastsættes i april 2017. 
 

  

 
Julefrokost i Frivilligcentret: 

15.12.2016 kl. 12.30 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9. 
   

Næste møde:   
26.01.2017 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 

med komfur, ovn, mikroovn, kaffemaskine og elkedel og plads til mindst 16 personer.   

 

Vigtigt:   

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


