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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 23.02. 2017 kl. 10.00 – 12.00   

 

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

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

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

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Eleanor Jensen (EJ), Irma Greve (IG) og Jonna Hansen Madsen (JHM)  

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af referat 
fra mødet 26.01.2017 

Godkendt.   

3. Økonomi Status ved regnskabsføreren. 
 
Økonomien ser 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 
 
Indkaldelsen er sendt ud til alle medlemsforeninger 
22.02.17. 
 
Annonce er indrykket i Melfar Posten 22.02.17. 
 

HJTN 

5. Frivilligbørs Nyt fra Stine 
 
Frivilligcentret i Sorø afholder Frivilligbørs 16. maj 
2017.  
 
TW tager kontakt til Frivilligcenter Sorø´s daglige leder 

SEI 
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Lone Lisborg, for at høre om repræsentanter fra Frivil-
ligcenter Middelfart, må komme forbi på dagen og op-
leve hvordan de afvikler en Frivilligbørs i Sorø. 
 

6. Indsatsområder 2017 Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslut-
ning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne 
vedrørende: 

 
a. Flygtninge 
Der har været rigtig god pressedækning og mediefo-
kus omkring de nye tiltag vedrørende kvindegrupper-
ne.  
 
Der er netop ansøgt om penge i Socialministeriet til et 
nyt projekt, hvor man ønsker at sætte fokus på fami-
liemønstre og hvor hele familier inddrages i processen. 
 
b. Besøg af foreningerne 
23 foreninger deltog i møderne. 7 foreninger meldte 
afbud. 
 
Referat fra foreningsmøderne er vedhæftet som bilag 
til referatet fra bestyrelsesmødet. 
 
Formandsskabet gennemgår referatet iht. prioritering, 
drøftelse og oplæg til de ønsker og behov, der kom 
frem på møderne. 
 
c. ”Når jeg bliver gammel” – 13.03.17 
Intet nyt. 
 
d. Stormøde for foreninger – november 2017 
TW indkalder arbejdsgruppen til møde i nærmeste 
fremtid. 
 
e. Nye tildelingskriterier 2018 
Intet nyt. 
 
f. Kurser for bestyrelser i 2017 
I henhold til punkt 6 b. 
 

 
 
 
 
AB, EJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN, TW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HJTN 
 
 
HJTN, AB, SEI, 
JHM &TW 
 
 
HJTN, TW 
 
HJTN, TW 

 

7. Dialog om organisations-
udvikling 

 

Artikel af direktør Fredrik C. Boll fra Ingerfair med ud-
gangspunkt i foreningsudvikling, disruption og strategi. 
 
Artikel er vedhæftet som bilag samt opfølgningsartiklen 
af Julia B. Hunt og Marie B. Holdt fra Ingerfair med 
titlen ”De frivillige skal ikke være et mål i sig selv”. 
 
Bestyrelsen var meget enig om, at det er nogle tanke-
vækkende artikler, og at man som frivillig organisation 
skal være meget opmærksom på de nye tendenser for 
det frivillige arbejde. Vi skal alle helst være på forkant 
med disse nye tendenser, da vi ellers lynhurtig sakker 
bag ud i udviklingen af både organisationer og det 
frivillige arbejde. 
 
Det blev drøftet, at der i nogle foreninger opleves en 
stor kløft mellem de ”gamle” frivillige og de ”nye” unge 
frivillige. De ”gamle” frivillige arbejder meget ud fra 
fællesskabsånden og de ”nye” unge frivillige arbejder 
ud fra devisen: ”Hvad er formålet?”  
 
Dette giver i visse situationer enorme udfordringer, 
hvor det kan være svært at favne begge grupper.  
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Endvidere er der bred enighed om, at foreninger inden 
for de seneste årrækker generelt søger mere samar-
bejde på tværs af foreninger og interesser. 
 

8. Personale Intet at bemærke. HJTN, TW 

9. Nyt fra   
udvalg/arbejdsgrupper 

a. Kurser, temamøder og uddannelser 
Afventer formandsskabet jf. punkt 6 b. 
 
b. PR og markedsføring 
- Februar måneds forening – Motionsvenner 
 
Foreningen har udtrykt stor tilfredshed og har selv 
været flittige med omdeling af plakater mm. 
 
Der har igen været god pressedækning i både Fyens 
Stiftstidende, Melfar Posten og Ugeavisen Vestfyn. 
Endvidere blev formand Sonja Lynge interviewet af 
Middelfart Lokal TV den 22.02.17 og som bliver vist i 
TV den 1. marts 2017. 
 
- Marts måneds forening – Middelfart Handicap Boccia  

Klub 
 

Derudover har der været god respons og pressedæk- 
ning ifbm. hvervning af flere skolevenner til Anna 
Trolles Skolen samt ifbm. åbent hus arrangementet  
den 3. februar i samarbejde med Sundhedsafdelingen  
og Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 
 

HJTN, TW 
 
 
HJTN, TW 
 

10. Orientering fra formanden 
bl.a. 

a. Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” – 02.03.17 
TW har netop afholdt samtale med en eventuel ny 
skoleven til Anna Trolles Skolen. Skolen indkalder 
vedkommende til samtale i løbet af uge 9. 
 
Skoleafdelingen har forespurgt om HJTN og TW vil 
komme og fortælle om projektet på skoleledermødet 
den 2. marts 2017. Vi afventer pt. indkaldelsen til mø-
det. 
 
b. Møde i Frivilliggruppen – 01.02.2017 
Ny repræsentant i gruppen som erstatning for Anne 
Lerche Nordlund, er Birgitte Mikkelsen, som er den nye 
chef for læring, kultur og fritid. 
 
Følgende punkter blev drøftet: 

 Transport til og fra Aulby 

 Manglende lys ved P-pladsen 

 Ansøgning til handicappuljen vedrørende øn-
ske om at få en loftlift og et hæve/sænke pus-
lebord til handicaptoilettet på Vejlbyvej 9. 

 Manglende lys ved indgangen og ved P-
pladsen. 

 Igangsættelse af et møde mellem Sundheds-
afdelingen, Frivilligcentret og lokalforeningen 
AKI vedrørende fælles brug af faciliteterne. 

 Mulighed for at få en kvinde/mand til at gå til 
hånde i caféområdet mm. 

 Projektet ”Når jeg bliver gammel” skrider 
planmæssigt frem. Ny idé: fremtidige boliger 
for ældre. 

 Orientering om nyt projekt ”Kultur som 
sundhedsbooster”, hvor kommunen i samar-
bejde med Clay har fået kr. 400.000 til et fæl-
les projekt om kulturtilbud til borgere med 

HJTN 
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stress. 

 Henvendelse om oprettelse af ”Børns Voksen-
venner” i Middelfart. 

 Der arbejdes forsat med ligestilling af sociale 
frivillige foreninger og de folkeoplysende for-
eninger ifbm. lokalebooking. 

 Forebyggelse og fokus på ensomhed. 

 Danmark spiser sammen i uge 17. 

 Integrationsmentorkurser er stor succes. 
 
d. Foreningsdag i Nr. Aaby i Vestfyns Hallerne –  

03.03.2017 
Aktivitetsmessen foregår i tidsrummet kl. 13.00-16.00, 
hvor alle er velkomne. Mad og drikke kan købe i hal-
len. 
 
e. Frivillighus 
Intet nyt. 
 
f. Åbent hus arrangement i samarbejde med 
   Sundhedsafdelingen og Selvhjælp Fredericia-  
   Middelfart – 03.02.17 
Arrangementet forløb rigtig godt. Der var ca. 60-70 
besøgende, hvor der blev serveret sunde snacks, vist 
teater og hvor man kunne komme forbi sundhedsafde-
lingen og få tjekket op på sundheden. 
 
g. Andet 
Frivillig Fredag afholdes den 29. september 2017. 
Årets tema er: Vis værdien. 
 
HJTN & TW har deltaget i et møde med Sundhedsaf-
delingen og den lokale kultur- og idrætsforening AKI 
omkring fælles brug af lokaler på Vejlbyvej 9. Et meget 
positivt møde, hvor parterne hver i sær havde punkter 
med til drøftelse og til forbedring af den daglige drift, 
faciliteter og muligheder. 
 
AB har været til møde for formænd og næstformænd 
af Frivilligcentre i Region Syddanmark. 
På mødet blev især drøftet, hvem der stiller op som 
repræsentant for Regions Syddanmarks Frivilligcentre i 
FriSes bestyrelse til generalforsamlingen i marts 2017. 
 
Valget faldt på Annette Langhoff som er formand for 
Frivilligcenter Kerteminde. 
 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors: 
Fokus på Fritidspuljen. 
 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart: 
Generalforsamling 21. marts 2017. 
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart: 
Fokus på familier og unge i 2017. Der skal især gøres 
en ekstra indsat for de 30 unge mænd fra Eritrea i 
alderen 18-30, der alle bor i Udby. 
 
Middelfart Pensionistforening: 
Har netop haft afholdt generalforsamling.  
 
Ældre Sagen: 
Årsmøde/generalforsamling den 8. marts 2017 i Sog-
negården i Middelfart. 

 
 
AB 
 
 
AB 
 
 
EJ/AB 
 
 
 
 
IL 
  
 
TD 
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Diabetesforeningen: 
Intet nyt. 
 
Familienet Brogaarden: 
Intet nyt. 
 
Centerrådet i Skovgade: 
Intet nyt. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Der afholdes foredrag om ”Tips til en bedre søvn” i 
Middelfartsalen på Kulturøen den 2. marts kl. 19.00. 
Arrangementet er gratis – alle er velkomne. 
 
Høreforeningen: 
Intet nyt. 
 

JHM 
 
 
SEI 
 
 
IG 
 
 
PH 
 
 
 
 
PL 

12. Kontoret    a. ”Siden sidst” 
Ferie i uge 7. Der er generelt en meget travl periode, 
hvor der også er afholdt foreningsmøder. Mange hen-
vendelser både pr. telefon og mails.  

 
b. Grundfinansiering 2017 
Ansøgningsfrist er 21. marts 2017. 

 
c. Hjemmeside & sociale medier 
Flere foreninger henvender sig om markedsføring af 
aktiviteter på hjemmeside og Facebook – det er meget 
positivt. 
 

TW 
  
  

13. Eventuelt Der er indvielse af Rådhuset og Torvet den 1. septem-
ber 2017 i forbindelse med kulturugen.  
 

  

 

Næste møde:   
23.03.2017 kl. 10.00 i mødelokale 1, Vejlbyvej 9. 

 

Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 1, 2 eller 3 samt caféområdet, skolekøkkenet eller multisalen i Frivillig-

centret på Vejlbyvej 9, Middelfart. Her er handicapindgang og –toilet, tekøkken med komfur, ovn, mikroovn, kaffemaskine og elkedel. 

Husk selv at medbring karklud og viskestykker til opvasken. Eventuel forplejning medbringes, da der ingen mulighed er for tilkøb af 

forplejning.   

Vigtigt:   

Husk at kontakte Frivilligcentret, hvis I har ændringer til foreningens kontaktoplysninger.   


