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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 23.05. 2019 kl. 17.00 – 19.00   

 

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

Eleanor Jensen (EJ), Helge Petersen (HP), Jonna Hansen (JH) & Palle Hansen (PH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Agnete Damkjær (AD) 

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af refe-
rat fra mødet 
21.03.19 

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
I starten af april blev der sendt et spørgeskema ud til alle medlemsfor-
eninger for at få afklaret ønsker til indholdet af et fremtidigt Frivillighus 
samt behovet for fælles caféaktiviteter i nuværende lokaler i Frivilligcen-
tret. 
 
Der er kommet 15 besvarelser retur, hvoraf 6 foreninger pt. afholder  
caféer. 
 
Disse 6 foreninger er indkaldt til møde i Frivilligcentret den 17.06.19 til 
drøftelse af mulighederne for et fremtidigt samarbejde ifht. rammerne i 
Frivilligcentrets lokaler. 
 
Til efteråret vil der ifbm. med en eventuel fælles caféramme blive taget 
hånd om aktiviteter/cafémøder for de borgere som er mest sårbare. Dette 
i samarbejde med Røde Kors og Ældre Sagen. 
 

AB 

4. Økonomi Status 
 
Økonomien ser fin ud. 
 
På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen Frivilligcentrets forsik-
ringer og dækningen af eventuelle skader, indbrud mm. 
 
TW har undersøgt økonomien vedrørende tegnelsen af en løsøre- og IT-
forsikring. Det vil betyde en merudgift på ca. kr. 3.500,- pr. år. Bestyrel-
sen er enig om ikke at tegne forsikringen. 

HJTN, 
JH 
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5. Generalforsamling 
2019 
 

Konstituering af næstformand og kasserer samt opfølgning. 
 
Allan blev genvalgt som næstformand og Jonna genvalgt som kasserer. 
 
TW retter henvendelse til Sundhedsdirktør Mette Bostrup om at få en 
kommunal byrådsrepræsentant til bestyrelsen. 
 

HJTN 

6. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

Endelig udgave er vedhæftet referatet. 
Der afventes pt. yderligere information fra FriSe vedrørende en model for 
selvevaluering. Vi forventer at høre nærmere herom i løbet af juni 2019.  
 
Herefter skal der udarbejdes brugelige eksempler på bl.a. personalepoli-
tik, frivilligpolitik, kompetenceafklaring i bestyrelserne mm. Disse eksem-
pler forventes færdige i løbet efteråret 2019. 
 
TW, AB og HJTN bliver indkaldt til møde hos FriSe og Socialstyrelsen i 
efteråret til gennemgang af de nye redskaber. 
 

HJTN, 
TW 

7. Teglgårdsparken 17 Status 
Vi har stadig ikke fået svar på vores henvendelse af 07.03.19  hos Tek-
nisk Forvaltning vedrørende manglende belysning ved hoveddøren samt 
belysningen ved sideindgangen ved cykelskuret. 
 
TW & AB tager emnet op til Frivilliggruppemødet den 03.06.19.  
 
Evalueringsmøde med Stabschef Martin Albertsen vedrørende vores 
lejemål i Teglgårdsparken tages op umiddelbart efter folketingsvalget 5. 
juni 2019. 
 

HJTN 

8. Indsatsområder 
2019/2020 

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

 
 Frivillighus 
17.04.19 deltog HJ i et informationsmøde hos Sundhedschef Jeanette 
Rokbøl vedrørende Middelfart Kommunes ansøgning om et nyt Sund-
heds- og Frivillighus. 
 
HJTN har efterfølgende hos Sundhedschefen forespurgt, hvad status er 
på ansøgningen. Vi afventer pt. svar. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-erhvervslivet 
Intet nyt. 
 

 Kurser 
Der har været afholdt fyraftensmøde for nye bestyrelsesmedlemmer den 
13.05.19. Der var 4 nye bestyrelsesmedlemmer som kiggede forbi, hvor 
der blev snakket om Frivilligcentrets rolle ifht. medlemsforeningerne. 
Hvad kan vi bruge hinanden til, forventninger og ønsker for samarbejdet. 
Et fint fyraftensmøde, som Frivilligcentret også vil tilbyder nye bestyrel-
sesmedlemmer næste år.  
 
Den 20.05.19 afholdte Frivilligcentret kurset ”Få nye frivillige, som bliver i 
foreningen”. 19 aktive og engagerede kursister deltog og en dygtig un-
derviser fra CFSA sørgede for en god og harmonisk stemning, hvor alle 
på den ene eller anden måde fik noget med hjem at tænke over og drøfte 
med sin forening. 
 

 Aktivitetsplan 2019 - visioner & værdie 
Opdateret aktivitetsplan ligger på hjemmesiden under referater. 
 

HJTN 
 
 
 
 
 

9. Personale HJTN nævnte den nye ferielov, som træder i kraft pr. 01.01.2020. TW og 
JH er opmærksom på dette. 
 

HJTN  
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10. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 03.06.19 
 
Bestyrelsen ønsker følgende punkter til drøftelse ved næste møde: 

 Svar vedrørende udendørsbelysningen i Teglgårdsparken 17 

 Udarbejdelse af aktivitetskalender for børn og unge i sommerferien 
på kommunens hjemmeside. 

 
b. Nyt fra FriSe 
Intet nyt. 
 
c. Samarbejde patientforeninger  
Der er møde i arbejdsgruppen 03.06.19 vedrørende det næste fælles 
arrangement den 08.10.19.  
 
d. Sundheds- og Frivillighus – møde med Sundhedschefen 
Se punkt 8 – Frivillighus. 
 
e. Orientering om møde med Borgmesteren, Kommunaldirektøren,  
    Handicaprådet, Ungerådet, Udsatterådet, Ældrerådet og Frivillig 
    centret. 
03.05.19 deltog HJTN i ovenstående møde vedrørende samarbejde om-
kring udvikling og velfærd i Middelfart Kommune. 
 
HJTN, AB og TW er inviteret til opfølgningsmøde 13.06.19, hvor Social- 
og Sundhedsudvalgsformanden Kaj Johansen deltager. 
 
HJTN er derudover også indkaldt til møde med Kommunaldirektør Steen 
Vinderslev og afdelingschef i økonomiafdelingen Eva Iversen. Mødet 
afholdes den 05.06.19 i Nr. Aaby.  
 
f. 10 års jubilæum i Frivilligcentret den 25. november 2019 
Bestyrelsen ønsker at markere dagen.  
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Helge, Palle og Allan. Der 
er aftalt møde i arbejdsgruppen 18.06.19 i Frivilligcentret. 
 
g. Workshop om det gode samarbejde mellem kommunen og civil 
     samfundet – 29.04.19 
HJTN, AB & TW deltog i workshoppen på KulturØen, hvor der blev ar-
bejdet og diskuteret i grupper med forskellige temaer. Input og refleksio-
ner fra workshoppen bruges i udarbejdelse af de nye retningslinjer for 
samarbejdet mellem den frivillige sociale indsats og Middelfart Kommu-
ne. Der bliver en præsentation og offentliggørelse af de nye retningslinjer 
til Frivillig Fredag den 27. september 2019. 
 
På workshoppen diskuterede en af grupperne kriterierne for §18 & §79 
midler. Input herfra bruges i en særudvalgt arbejdsgruppe hvor Handi-
caprådet, Ældrerådet og Sundhedsafdelingen deltager. TW og AB re-
præsenterer Frivilligcentret. Første møde i arbejdsgruppen er 28.05.19. 
  

HJTN 
 
 

11. Frivillig Fredag 2019 Orientering fra arbejdsgruppen samt indstilling til Årets Frivillig 
2019 
 
Frivillig Fredag er den 27. september 2019 kl. 16.00 – 20.00 i Lillebælts-
hallen i Middelfart. Årets tema er ”VIL DU MED?” 
 

 Velkomst ved? – undersøges pt. 

 Rikke Nielsen (tidligere håndbold landsholdsspiller) fra LykkeLiga 
kommer og holder et ca. ½ times indlæg 

 Kåring af Årets Frivillig 

 Aktivitet for børn 

 Planlagte aktiviteter som laves i fælleskab med foreningerne 

 Forplejning: Kaffe, thé og kage samt fyldte pandekager med 
salatbuffet og 1 vand. 

 Caféområde til mad, netværk, hygge og snak 
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 Modeshow med genbrugstøj 

 De nye retningslinjer for samarbejdet mellem Middelfart Kommu-
ne og civilsamfundet præsenteres 

 Annonce i Melfar Posten samt på Facebook 

 Invitation: Der opfordres til at tage en nabo, en ven eller en gæst 
med. 

 Elever fra gymnasiet, efterskole eller lignende bliver spurgt om 
de vil hjælp med modeshow, maduddeling og oprydning i café-
området. 

 
Vi opfordrer allerede nu til at medlemsforeningerne indstille kandidater til 
prisen som Årets Frivillig 2019. 
 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Ældre Sagen v/HP: 
Der er fokus på at arbejde på tværs af foreninger og der er indgået sam-
arbejde med Ejby Krolfklub inkl. vandreture i Ejby. Det samme er ligele-
des indgået med Krolfklubben i Nr. Aaby samt krolf ved Lillebælts-
hallerne. 
 
Ældre Sagen har desuden indgået aftale med Motionsvennerne, så de-
res aktiviteter fremover hører ind under Ældre Sagen.  
 
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe Middelfart v/EJ: 
Med stor sandsynlighed flyttes Sprogskolen i nye lokaler pr. 01.01.2020. 
Det betyder at foreningen er på udkig efter ny lokaler, ifht. afholdelse af 
aktiviteter og åben rådgivning. 
 
Middelfart Pensionistforening v/IL: 
Foreningen har en tur for medlemmer til Cirkusrevyen i juni og har en 
rejse til Grønland i september. 
 
 

 

12. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Har fået en henvendelse fra en praktiserende psykolog som på frivillig 
basis tilbyder foreningerne supervision eller deltagelse i gruppeforløb. 
Orientering herom er sendt ud pr. mail 08.05.19. 
 
15.05.19 deltog TW i CFSA´s kursus om samtaler, der kræver mod. Bog 
om emnet kan lånes hos Frivilligcentret. 
 
TW er i dialog med tidligere fotograf og journalist om at kunne tilbyde 
foreningerne hjælp til pressemeddelelser samt udarbejdelse af små re-
klamefilm om foreningen til Facebook og hjemmesider. Nærmere infor-
mation herom sendes ud, når aftalen er helt på plads. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Juni måneds forening er Mødrehjælpen. 
 
c. Grundfinansering 2019 
FRIG ansøgningen blev sendt til Socialstyrelsen 02.04.19. Vi afventer pt. 
svar og godkendelse af ansøgningen. 
  

TW 
  
  

13. Eventuelt Frivilligcentret holder sommerferielukket i uge 28, 29, 30 & 31. 
 

  

 

Næste møde:   
29.08.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


