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Teglgårdsparken 17 
5500 Middelfart  

Tlf.: 24 47 30 84  

info@frivilligcentermiddelfart.dk 
www.frivilligcentermiddelfart.dk 

  
   Åbningstid:   

Mandag-torsdag kl. 9-13. Fredag lukket 
  

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 31.01. 2019 kl. 17.00 – 19.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Inge Lodberg (IL), 

Eleanor Jensen (EJ), Palle Hansen (PH) & Jonna Hansen Madsen (JHM) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Agnete Damkjær (AD) og Thorkild Damm (TD) 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
13.12.18 

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
 
Der har været afholdt møde mellem Ældre Sagen - Helge Petersen og 
Ivan Dørr, Røde Kors Middelfart - Mogens Hansen og Frivilligcentret – 
Allan Bentzen vedrørende ønsket om, at etablere en medborgercafé i 
Middelfart med fysisk placering i Frivilligcenter Middelfart. 
 
Status er, at der nu er udarbejdet et projektoplæg og en projektbeskrivel-
se af medborgercaféen og søgt §79 midler til afklaring af behov og res-
sourcer, herunder køn, alder og bopæl.  
 
Formålet med projektet er at skabe lokalitet for en medborgercafé for de 
borgere, der er mere frivilligt alene, end de selv ønsker. 
 
Næste step: 

 Udarbejdelse af en interessentanalyse 

 Nedsættelse af en styregruppe med deltagelse fra den kommu-
nale forvaltning og de frivillige organisationer og foreninger 

 Indhentning af viden om målgruppen 

 Inddragelse af de frivillige i caféen 

 Budget for medborgercaféen 

 Afklare langsigtet økonomi 

 Undersøge muligheder for projektmæssig støtte fra fonde. 
 
Frivilligcenter Middelfarts bestyrelse er indstillet på, at Frivilligcentret 
stiller sekretariatsfunktion til rådighed for at hjælpe medborgercaféen i 
gang. 

AB 
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4. Økonomi Status ved kasserer Jonna Hansen Madsen 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, JHM 

5. Generalforsamling 
2019 

Ændringer af vedtægter for Frivilligcenter Middelfart 

 §3, §4 & §5 
 
Bestyrelsen bakkede op om ændringerne til §3, §4 og §5 og indstiller 
ændringerne i vedtægterne til godkendelse på generalforsamlingen den 
26. marts 2019. 
 

HJTN, TW 

6. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

HJTN & TW har den 31.01.19 deltaget i en workshop hos FriSe og 
Socialstyrelsen i Odense vedrørende den nye Kvalitetsmodel for Frivillig-
centre, der træder i kraft i 2020. 
 
HJ gennemgik kriterier og indikatorer vedrørende ”Strategisk ledelse og 
organisering”. 
 
Kriterier og indikatorer for ”Kvalitet, mangfoldighed og brobygning” gen-
nemgås på næste bestyrelsesmøde i marts. 
 
Det forventes at Kvalitetsmodellen godkendes af FriSes bestyrelse i lø-
bet af april 2019. 
 

HJTN, TW 

7. Indsatsområder 
2018/2019 

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder tilba-
gemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende: 

 
 Frivillighus 
Intet nyt. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-erhvervslivet 
Intet nyt. 
 

 Ensomhed – samarbejde med Ældrerådet og Folkeoplysnings-
udvalget 

Intet nyt. 
 

 Forenings dialogmøde – 04.03.19 og 05.03.19 
Invitation til forenings dialogmøde sendes ud i starten af februar 2019.  
 

 Kåring af årets Frivillig 2018 
Der er 4 kandidater som er indstillet. Kåringen af årets Frivillig 2018 sker 
på Frivilligcenter Middelfarts generalforsamlingen tirsdag den 26. marts 
2019. 
 

 Kurser 
Fyraftensmøde om Persondataforordning afholdes i Frivilligcentret tirs-
dag den 05.02.19 kl. 16.30-17.30. 
 
CFSA har netop offentliggjort deres kursusprogram for 1. halvår 2019. 
Mail herom er sendt til medlemsforeningerne 30.01.19. Kurserne er erfa-
ringsmæssigt af høj kvalitet og de fleste kurser er gratis at deltage i. 
 
Der er fra flere foreninger ønske om, at der afholdes et kursus om, hvor-
dan man får nye bestyrelsesmedlemmer ind i foreningerne? Frivilligcen-
tret undersøger muligheden for et lokalt kursus i Middelfart i samarbejde 
med CFSA. 
 
 

 Aktivitetsplan 2019 - visioner & værdier 
Vi fortsætter arbejdet fra 2018 og opdaterer aktivitetsplanen for 2019 
ifbm. udarbejdelsen af vores FRIG ansøgningen til Socialstyrelsen i 
marts 2019. 
 
 

HJTN 
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 Flygtninge 
Der kommer ikke mange nye flygtninge pt. og kvoten for 2019 er på 6 
nye flygtninge i Middelfart Kommune. 
 
Der har med succes været afholdt fælles aktiviteter mellem Mentorfor-
eningen og Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart. Det for-
ventes, at man sammen afholder et sommerkursus for flygtningefamilier i 
sommerferien. 
 

 Samskabelse med kommunen 
Intet nyt. 
 

8. Personale Udarbejdelse af ny APV pågår. HJTN, TW 

9. Orientering fra 
formanden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 06.03.19 
 
Der er indkommet følgende ønsker fra bestyrelsen og medlemsforenin-
gerne til drøftelse ved næstkommende møde i Frivilliggruppen: 
 

 Mulighed for tilgængeligheden til den kommunale kaffemaskine, som 
står i gangarealet i Frivilligcentret.  Kan der laves en aftale og på 
hvilke betingelser? 

 Orientering om Medborgercaféen i Frivilligcentret 

 Dato for det årlige møde med Social- og Sundhedsudvalget 
 

 
b. Nyt fra FriSe 
HJTN, AB og TW deltager i FriSes årsmøde den 8. marts 2019. 
  
c. Samarbejde patientforeninger  
Der har været afholdt møde den 14.01.19. Foreningerne evaluerede 
samarbejdet og var enige om, at fortsætte med fællesarrangementerne i 
2019. Det blev vedtaget at der afholdes 2 fællesarrangementer årligt. 
Alle patientforeninger er velkomne til at deltage i samarbejdet. 
 
Næste arrangement er den 8. april 2019 kl. 19.00 på KulturØen, hvor 
Lene Brøndum holder foredrag om angst. 
 
Arrangører den 8. april: Hjerteforeningen, Bedre Psykiatri for Pårørende, 
Scleroseforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen.  
 
Næste møde er aftalt til mandag den 3. juni 2019 kl. 17.00 i Frivilligcenter 
Middelfart. 
 
d. Andet 
HJTN, AB & TW deltog i CFSA´s Frivillighedens Vidensdøgn den 
17.01.19. Konferencen omfattede bl.a. 6 forskellige workshopsessioner, 
hvor man kunne møde praktikere og eksperter samt høre inspirerende 
oplæg og debatter med brugbare input til arbejde med at styrke ledelse, 
samarbejde, fundraising eller dokumentation i det frivillige sociale arbej-
de. 
 
Åbent hus og fotoudstilling 29.01.19 : 
Flere kiggede forbi til en kop kaffe og ”Danmarks bedste romkugler”. Lis 
Kingo fra Mentorforeningen fortalte glad og indlevende om billederne fra 
fotoudstillingen om ”Kvindeportrætter og deres familier med flygtninge-
baggrund” som pt. hænger og pryder væggene i Frivilligcentret. 
 
Bestyrelsen byder FUT – KOL- og lungepatienter hjertelig velkommen 
som nyt medlem af Frivilligcenter Middelfart. Mail herom er sendt ud til 
medlemsforeningerne 23.01.19. 
 
Bestyrelsen byder ligeledes Middelfart og Oplands Lokalhistoriske for-
ening (MOLF) hjertelig velkommen som nyt medlem af Frivilligcenter 
Middelfart.  

HJTN/AB 
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10. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Dansk Flygtninghjælps Frivilliggruppe mangler frivillige og hører gerne 
fra interesserede. Desuden afholdes der generalforsamling den 4. marts 
hvor 3 bestyrelsesmedlemmer går af. Derfor efterlyses også frivillige til 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Middelfart Pensionistforening har netop afholdt generalforsamling. Der 
var genvalg til hele bestyrelsen. Programmet for den kommende sæsons 
aktiviteter, udflugter og rejser kan man finde på Frivilligcentrets hjemme-
side. 
 
Ældre Sagen forespørger, om det er muligt at få adgang til Frivilligcen-
trets kopimaskine uden for åbningstiden – f.eks. med en adgangskode. 
TW undersøger mulighederne. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende gør opmærksom på, at der ofte ikke er lys 
ved hoveddøren i Frivilligcentret. Det volder problemer i den mørke tid. 
TW arbejder på sagen for at få løst udfordringerne omkring lys ved ho-
veddøren. 
 

 
 
EJ 
 
 
 
 
IL 
 
 
 
 
TD/AB 
 
 
 
PH 

11. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Hele januar måned har Frivilligcentret haft Signe Tholstrup som prakti-
kant. Det har været en udpræget fornøjelse at arbejde sammen med 
Signe, som har brugt meget af tiden på at gennemgå, opdatere og forny 
Frivilligcentrets hjemmeside. 
 
Der er godt gang i ”butikken” med mange udlån af lokaler, samtaler med 
frivillige, samtaler med nye foreninger, åbent hus & fotoudstilling mm. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i januar er Værestedet Broen til Livet og februar må-
nedsforening bliver Tvillingegården. 
 
Mange foreninger har været forbi Frivilligcentret med deres nye aktivi-
tetsprogrammer for 1. halvår 2019. Alle aktiviteter findes på Frivilligcenter 
Middelfarts hjemmeside under ”Kommende arrangementer”. 
 

TW 
  
  

12. Eventuelt Intet at bemærke.   

 

Næste møde:   
21.03.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

 


