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 EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE I
FRIVILLIGCENTRET torsdag den 01.03. 2018 kl. 10.00.
Deltagere:

Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN, Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL), Thorkild Damm
(TD), Eleanor Jensen (EJ), Stine Engelhardt Ibsen (SEI), Jonna Hansen Madsen (JHM),
Per Laugesen (PL) og Jørgen Jensen (JJ).

Referent:

Tanja Wraae (TW)

Afbud:

Palle Hansen (PH)

1.

Dagsorden

Referat

Initiativ

Generalforsamling 2018

13. marts 2018 kl. 19.00 i store glassal i Østergades
Forsamlingshus.

HJTN

Som tidligere omtalt er kriterierne for FRIG ansøgningen ændret. Ændringerne blev Frivilligcentret bekendt
med i midten af februar 2018. Ændringerne og de nye
krav betyder, at Frivilligcentret skal ændre vedtægterne for at vi opfylder kravene for at kunne modtage
grundfinansiering fra Socialstyrelsen fremadrettet.
Udkast til vedtægtsændringerne blev fremlagt for Bestyrelsen. Bestyrelsen bakke op om ændringerne som
fremlægges under punkt 5 a til generalforsamlingen.
Udkast til vedtægtsændringerne sendes ud til medlemsforeningerne til gennemlæsning før generalforsamlingen.
Hvis vedtægtsændringerne godkendes på generalforsamlingen, vil de nye vedtægter gælde fra dags dato.
Hvis vedtægtsændringerne træder i kraft skal der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år samt 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år samt valg af 2 suppleanter.
2.

Underskrivelse og godkendelse af regnskabet
2017

Gennemgang af regnskabet ved Jørgen.

HJTN & JJ

Ingen bemærkninger til det reviderede regnskab fra
revisionen.
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Regnskabet ser fint ud og blev godkendt af Bestyrelsen.
3.

Godkendelse af budget
2018

Gennemgang af budgettet for 2018 ved Hans-Jørgen.

HJTN

Ingen kommentarer til budget 2018. Budgettet for 2018
blev godkendt af Bestyrelsen.
4.

Andet

Flytning af Frivilligcenter Middelfart.
AB og HJTN var 01.02.18 til møde med Stabschefen
Martin Albertsen, Konstitueret Sundhedschef Rikke
Rytter samt repræsentanter fra Socialpsykiatrien og
Handicap ved Middelfart Kommune.
På mødet orienterede Kommunen om et nyt uvisiteret
tilbud til borgere med f.eks. problemer i hverdagen,
problemer med ensomhed, har stress og svære følelser mm. Tilbuddet hedder ”4Kløveren” og er et gratis,
uforpligtende og anonymt rådgivnings tilbud som træder i kraft pr. 01.03.18. 4Kløveren er fysisk placeret i
Teglgårdsparken 17. Se vedhæftede folder om
4Kløveren.
Kommunen ønsker et samarbejde med Frivilligcenter
Middelfart omkring det nye tilbud og tilbød Frivilligcentret kontor og mødelokale i Teglgårdsparken 17.
Den 20.02.18 deltog AB, HJTN og TW i nyt møde med
kommunen, hvor tanker og idéer omkring samarbejdet
med 4Kløveren og en eventuel fælles placering blev
drøftet nærmere.
VIGTIGT!
Der er tale om en 2-3 årig midlertidig flytning af Frivilligcentret. Planerne om et fælles Frivillighus arbejdes
der fortsat videre med både i Frivilligcentret, på Kommunen samt politisk.
Bestyrelsen godkendte forslaget om den midlertidige
flytning af Frivilligcenter Middelfart til Teglgårdsparken
17. Dato for flytning vides endnu ikke. Frivilligcentret
har i nærmeste fremtid møde med Kommunen om
betingelser for flytningen.

Næste møde:
22.03.2018 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 mad
eller drikke.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, hvis I har ændringer til foreningens kontaktoplysninger.
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