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 23.03. 2017 kl. 10.00 – 12.00
Deltagere:

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

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:

Jørgen Jensen (JJ) og Eleanor Jensen (EJ)

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 23.02.2017

Godkendt.

3.

Økonomi

Status ved regnskabsføreren.

Initiativ

HJTN, JJ

Gennemgang af årsregnskabet for 2016 samt budgettet for 2017.
Ingen bemærkninger til årsregnskabet for 2016 og
budgettet for 2017 blev godkendt uden anmærkninger.
4.

Generalforsamling 2017

Generalforsamling - 28.03.2017 kl. 19.00 i store glassal i Østergades Forsamlingshus.

HJTN

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
Bestyrelsen mødes i Østergades Forsamlingshus kl.
18.00.
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5.

Frivilligbørs

Nyt fra Stine og Tanja
TW har forespurgt hos Sorø Frivilligcenter om Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse må besøge deres Frivilligbørs i maj 2017, for at få et indtryk af, hvad arrangementet går ud på.

SEI

Desværre et det et lukket arrangement, medmindre vi
kommer med en ”vare” eller et ”tilbud” og deltager på
lige fod med foreninger, erhvervsdrivende og organisationer fra Sorø Kommune.
I stedet har TW kontaktet Frivilligcentret i Ikast-Brande
som de seneste 5 år har afholdt Frivilligbørs med god
respons. Charlotte Holleufer, daglig leder af Frivilligcenter Ikast-Brande, har tilbudt at mødes med bestyrelsen til en orientering om, hvordan de har afholdt
Frivilligbørs og hvad dette indebærer ressourcemæssigt.
Forslag fra HJ:
Inddrage erhvervslivet på en eller anden form til det
kommende stormøde i efteråret 2017/foråret 2018.
6.

Indsatsområder 2017

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilbagemelding fra arbejdsgrupperne
vedrørende:
a. Flygtninge
3F har afholdt aftensmøde for flygtninge, hvor der bliver fortalt om det danske arbejdsmarked, regler og
forventninger.

AB, EJ

Der bruges meget tid på sommerkurset for flygtninge
som afholdes i sommerferien. Der mangler fortsat frivillige hjælpere til sommerkurset.

b. Besøg af foreningerne
På møderne kom der helt konkrete forslag til samarbejde.

HJTN, TW

Med udgangspunkt i de konkrete forslag har Frivilligcentret sendt en mail ud til Patientforeningerne omkring 1-2 fælles foredrag i august/september 2017.
Flere foreninger har afholdt generalforsamlinger, hvor
formænd og bestyrelsesmedlemmer er blevet udskiftet.
Dette er måske årsagen til, at vi pt. kun har hørt fra 2
foreninger, der gerne vil være med, nemlig Scleroseforeningen og Hjerteforeningen.
Derfor genfremsendes mailen, så eventuelle nye bestyrelser har mulighed for at reagere på vores henvendelse.
c. ”Når jeg bliver gammel” – 13.03.17
 Evaluering af aktivitetsmessen i Nr. Aaby den
03.03.17. Godt besøgt, mange foreninger deltog og gennemgående for svarerne på evalueringsskemaet var, at det skal være sjovt at deltage.
 Der planlægges nye aktivitetsmesser i henholdsvis Strib og Middelfart i efteråret 2017 og
foråret 2018.
 Mulighed for en pensionisthøjskole/Seniorkursus el.lign. drøftes fortsat. Ind-

HJTN
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hold/rammerne for et seniorkursus kunne være
et kursus af 3 timers varighed fordelt over 3-4
gange.
Spørgsmål til individuelle interviews med sårbare/ensomme og fokusgruppe interviews med
medlemmer fra FOA og 3F er under udarbejdelse.
Projektbeskrivelse er færdig og bliver gennemgået til næste møde den 8. maj 2017.

d. Stormøde for foreninger – november 2017
Der afholdes møde i arbejdsgruppen den 11. maj
2017.

HJTN, AB, SEI,
JHM & TW

e. Nye tildelingskriterier 2018
Intet nyt.

HJTN, TW

f. Kurser for bestyrelser i 2017
Se venligst pkt. 8 a.

HJTN, TW

g. Frivillig Fredag – 29.09.17
– Årets tema: Vis værdien
Arbejdsgruppen består af HJTN, AB, TW, JHM & TD.
TW indkalder til møde snarest.
7.

Personale

Frivilligcentret kommer til at reducere åbningstiderne i
HJTN, TW
april 2017 pga. TW´s planlagte sygemelding i hele april
måned.
Nærmere information om åbningstider og en konkret
plan for løsning af opgaver i TW´s fravær i april følger
snarest.

8.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a. Kurser, temamøder og uddannelser

HJTN, TW

Center for frivilligt socialt arbejder (CFSA) udbyder
mange interessante kurser for bestyrelser. Med udgangspunkt i de ønsker og kommentarer, der kom på
dialogmøderne i januar 2017, vil Frivilligcentret i samarbejde med CFSA samt vore foreninger forsøge at
udbyde følgende kurser i efteråret 2017:



Skriv bedre tekster og få jeres budskab ud
over rampen.
Den enkle vej til flere unge frivillige – viden og
redskaber til rekruttering.

Endvidere udbyder CFSA også et kursus med titlen
”Ny leder for ildsjæle? Grundkursus i ledelse af frivillige”.
Kurset afholdes den 22. november 2017 kl. 10.0016.00 på Vejle Center Hotel og er gratis. Bestyrelsen
opfordrer bestyrelserne i foreningerne til at deltage,
hvis de har mulighed for det. Tilmelding skal ske direkte til CFSA. Læs eventuel mere på: www.frivillighed.dk
b. PR og markedsføring
- Marts måneds forening – Middelfart Handicap Boccia
Klub.

HJTN, TW

Fin pressedækning af månedens forening. Foreningen
er glade for at være månedens forening og håber at
det giver viden om og fokus på Handicap Boccia.
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Pga. TW´s fravær i april vil der ikke være nogen måneds forening i april og maj 2017.
9.

Orientering fra formanden a. Frivillige i skoleregi – ”Skolevenner” – 02.03.17
bl.a.
Indkaldelsen til skoleledermødet den 2. marts kom
desværre aldrig, så Frivilligcentret har ikke deltaget i
mødet.

HJTN

Vi afventer nærmere information fra skolevæsnet.
Derudover er der den 25. april 2017 aftalt et opfølgningsmøde med Anna Trolles Skolen, som har fået ny
skoleleder.
b. Foreningsdag i Nr. Aaby i Vestfyns Hallerne –
03.03.2017
Se venligst pkt. 6 c.
c. Deltagelse i FriSes årsmøde – 10.03.17
HJTN, AB & TW deltog i FriSes årsmøde i Vejle.








Børne- og Socialminister Mai Mercado havde
sendt en videohilsen, hvor hun takkede FriSes
medlemmer for deres store engagement i en
tid, der er præget af utryghed.
Ulrik Kampmann, Sekretariatsleder i Frivilligrådet og Det Centrale handicapråd gav sit bud
på tendenser for finansiering af frivillighed,
herunder behovet for ”hard data” til at dokumentere effekten af konkrete effekter med fokus på slutbrugeren.
Andreas Hjorth Frederiksen, programchef i
Egmondt Fonden, satte skarpt lys på frivilligcentrenes potentialer set fra et fondsperspektiv, men også svaghederne.
Mads Thuneberg, fondsrådgiver ved Den A.P.
Møllerske Støttefond, løftede sløret for fællestræk på de ansøgninger, der har modtaget
støtte fra Det Sociale initiativ på 750 millioner
kroner, der blev lanceret sidste år.

Derudover var der 5 workshops med emnerne: Den
gode PUF-ansøgning, Corporate Volunteering, Finansiering af Selvhjælp lokalt, Nye målgrupper: Bosteder
og beboerforeninger samt Nye målgrupper: Flygtninge.
Dagen sluttede med et indlæg om tildelingskriterierne
og samarbejde om salg af lokale feeds fra frivilligjob.dk
til kommuner.
FriSes generalforsamling – 11. marts 2017:
Bestyrelsesformand for Frivilligcenter & Selvhjælp
Gentofte, John Hebo Nielsen blev valgt som Frivilligcentre & Selvhjælp Danmarks nye formand.
Tidligere formand Mona Gaarsdal blev valgt ind i bestyrelsen som alm. bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand Annette Langhoff fra Kerteminde Frivilligcenter blev suppleant til bestyrelsen og dermed vores
repræsentant fra Region Syddanmark.
Kontingentstigningen blev vedtaget med 34 stemmer
for og 15 imod. Stigningen træder i kraft 1. januar
2018.
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d. Møde i Frivilliggruppen – 14.03.2017
1. Velkommen til Birgitte Mikkelsen som er ny
chef for kultur, fritid og læring.
2. Transport til og fra Aulby: Svar fra Trafikchef
Uffe Højby. Der kommer ikke bus til Aulby, så
man bliver nød til at finde samkørsel eller andre løsninger.
3. Mangel på P-pladser ved Vejlbyvej 9.
4. Der er en positiv stemning omkring samarbejde på tværs af forvaltningerne ifbm. tilskud på
tværs.
5. Frivilligcentret ønsker samskabelsesprojekter
på tværs og prøver at beskrive nogle konkrete
projekter, som illustrerer, hvad vi tænker.
6. Lis orienterede om nyt projekt ”Co-creation
welfare” – samskabelse om velfærd som UCL
har inviteret Middelfart Kommune til at være
med til.
7. Dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget 16. maj 2017.
Bestyrelsen input til samarbejde/ brobygning ifbm.
pkt. 9 d. 5.:
 Kurser
 Fritidstilbud
 AOF kunne komme med relevante bud på
hvad der kan gøres samme
 Opfølgning på ensomhedsprojektet
 Foreningsliv for alle
 Kultur til alle på tværs af grupper – kulturen
samler – kommunikation og udbredelse
Bestyrelsens input til indsatsområder ifbm. pkt. 9
d. 7.:
 Flygtninge
 Samarbejde mellem foreningerne
 ”Når jeg bliver gammel”
 Demensvenlig kommune/demensvenner
 Pårørendeguider
 Ensomhed
 Læsevenner

e. Frivillighus
Intet nyt.
f. Samarbejde med bibliotekerne
TW har tidligere kontaktet Birgit Sloth fra Middelfart
Bibliotek omkring et samarbejde ifbm. bl.a. månedens
forening, men pga. ombygningen af biblioteket blev
dette sat på ”stand by”.
Birgit har nu kontaktet Frivilligcentret og vil gerne i
dialog omkring et samarbejde. TW kontakter Birgit for
et møde i maj 2017.
Bestyrelsens input til samarbejde:
 Månedens forening
 Læsevenner
 Stander med brochure fra sociale foreninger
 Biblioteket som platform for mennesker, som
har behov for en læseven.
 Kultur for alle (kommunikation) Hvordan serverer vi kulturoplevelser? En samlet instans.
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g. Forespørgsel på medlemsskab
Frivilligcentret har fået en forespørgsel på medlemsskab fra Husby – Tanderup Borgerforening. Som Frivilligcentrets vedtægter er lige nu, er det ikke muligt at
byde Husby – Tanderup Borgerforening velkommen.
Dog ser vi en mulighed for at kunne byde foreningen
velkommen, når de nye tildelingskriterier for 2018 bliver offentliggjort og Frivilligcentret i den forbindelse
med stor sandsynlighed skal have ændret vedtægterne
og forretningsordenen for at kunne overholde de nye
kriterier.
Derudover kan vi byde Sct. Georgs Gilde velkommen
som nyt medlem pr. 1. april 2017.
h. Andet
Mandagsklubben ved Elin Svendsen er nedlagt, hvorfor foreningen ikke længere er medlem hos Frivilligcentret.
10.

”Bordet rundt”

Nyt fra foreningerne:
Røde Kors:
Kampagne: Danmark smider tøjet i slut april/start maj.
”Danmark spiser sammen” i uge 17 i samarbejde med
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart og
Ældre Sagen. Se mere under Ældre Sagen.

AB

AB

Selvhjælp Fredericia-Middelfart:
Annie Pedersen fratræder pr. 30. april 2017 sin stilling
som leder af Selvhjælp Fredericia-Middelfart for at gå
på pension. Den daglige ledelse overtages af Ann-Pia
Jakobsen den 1. maj 2017.
Der afholdes afskedsreception for Annie den 27. april
2017kl. 15.00 – 17.30 i Fredericia Frivilligcentrets lokaler.

EJ/AB

Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart:
Mærker stigende interesse fra frivillige, hvilket medfører en god tilgang af nye frivillige kræfter.
”Danmark spiser sammen” i uge 17. Der afholdes et
spisearrangement i samarbejde med Ældre Sagen og
Røde Kors Middelfart den 30. april i Østergades Forsamlingshus. Se mere under Ældre Sagen.
Middelfart Pensionistforening:
Afholder arrangement med Emil fra ”Fjerne kyster”
tirsdag den 9. maj i Østergades Forsamlingshus.

IL

TD

Ældre Sagen:
Ældre Sagen har netop afholdt generalforsamling. Den
nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Thorkild Damm
Næstformand: Jes Ryttersgaard
Kasserer: Bente Jørgensen
Sekretær/PR: Helge Petersen
Arr./soc-hum./besøgsvenner: Jette S. Kristensen
Ældrepolitik/sundhed: Bent Larsen
Gå-venner, tryghedsopkald: Inge-Marie Sørensen
1. suppleant: Inge Britt Nilausen
2. suppleant: Lis Sørensen
Spis sammen arrangement:
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Samarbejder med Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart om ”Danmark spiser sammen”, som
løber af stablen i uge 17. Der laves et fælles spisearrangement for 100 personer i Østergades Forsamlingshus den 30. april 2017. Superbrugen i Strib levere
maden. Deltagerene er borgere, som har besøgsvenner.
Diabetesforeningen:
Diabetesforeningen har netop afholdt generalforsamling. Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand: Bjarne Havshøj
Næstformand: Jens Jensen
Kasserer: Jonna Hansen Madsen
Sekretær: Henrik Dan Larsen
Alm. medlem: Ulla Hansen
Alm. medlem: Lene Kristensen
FamilieNet Brogaarden:
Stine fratræder sin stilling hos FamilieNet pr. 31. maj
2017. På grund af besparelser vil der komme en del
organisatoriske ændringer i FamilieNet fremover.

JHM

SEI

IG

Centerrådet i Skovgade:
Intet nyt.

PH

Bedre Psykiatri for Pårørende:
Intet nyt.

PL

Høreforeningen:
Intet nyt
11.

Kontoret

a. ”Siden sidst”
Marts måned har været præget af klargøring til generalforsamlingen. Få styr på regnskab, budget, årsberetningen i layout og farver, månedens forening, årsmøde hos FriSe, grundfinansieringsansøgningen, diverse møder, drift mm.

TW

Vi afventer pt. svar på vores ansøgning til Middelfart
Kommunes Handicappulje, hvor vi har søgt om midler
til at få etableret en loftslift og et puslebord/skifteleje på
handicaptoilettet på Vejlbyvej 9.
b. Grundfinansiering 2017
Ansøgningen er indsendt og modtaget i Socialministeriet. Vi forventer svar på ansøgningen i slut april eller
start maj 2017.
c. Hjemmeside & sociale medier
Husk at benytte jer af muligheden for at få jeres arrangementer og aktiviteter i vores aktivitetskalender og
under nyheder på hjemmesiden samt på Facebook.
12.

Eventuelt

Bestyrelsesmødet den 27. april 2017 er aflyst.
Indkøb af 2 stk. brochureholdere/displays, så foreningernes brochure og foldere, kan komme ud på gangarealet foran Frivilligcentret og dermed få en større
tilgængelighed og synlighed.

Næste møde:
18.05.2017 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 Frivilligcentret 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
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forplejning.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, hvis I har ændringer til foreningens kontaktoplysninger.
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