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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 29.08. 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 (JH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Helge Petersen (HP) & Agnete Damkjær (AD)  

  

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af refe-
rat fra mødet 
23.05.19 

Godkendt.   

3. Samværscafé Status 
Der har været afholdt møde omkring etablering af en café i Frivilligcen-

trets ramme den 19. august 2019, hvor 8 foreninger deltog. 

Gruppen konkluderede, at der skal etableres en café i Spejlsalen i Frivil-

ligcentret. 

Der blev valgt en arbejdsgruppe som arbejder videre med etablering af 

caféen bestående af Eleanor Jensen, Mogens Hansen & Helge Peter-

sen. 

De forestående opgaver bliver at søge midler til indretning af lokalet samt 

planlægning af indretningen med opmærksomhed på tilgængelighed. 

Nøgler og adgangskode arbejdes der pt. på i kommunalregi. Der afven-

tes svar for Teglgårdsparken 17. 

AB/EJ 

4. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 

HJTN, 
JH 

5. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

Status 
FriSe havde lovet at komme med en selvevalueringsmodel før sommer-
ferien, men det er forsinket og vi har endnu ikke modtaget noget fra Fri-
Se. Derfor intet nyt pt. 
 
Vi vil forsøge at tilpasse Samværscaféen ind i kvalitetsmodellen. 
 

HJTN, 
TW 
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6. Teglgårdsparken 17 Status 
Middelfart Museums pedel er sat på opgaven at få etableret lys ved ho-
veddøren samt lys ved cykelskuret. 
 
HJ og AB deltog 26.06.19 i et statusmøde med Martin Albertsen og Sa-

bine Christensen fra kommunen vedrørende Frivilligcentrets lejemål i 

Teglgårdsparken 17. 

Status vedr. tunnelen i Teglgårdsparken: 

Bygningsstyrelsen har ikke frigivet tunnelen endnu. De kom derfor ikke 

videre med arkivet, som tunnelen skal bruges til. Middelfart Kommune 

har snart møde med Bygningsstyrelsen.  

Status vedr. Middelfart Museets Psykiatriske Samling: 

Museet har haft møde med A.P. Møller Fonden og med Augustinusfon-

den. Begge fonde har vist interesse for projektet, men har dog ikke givet 

nogen tidshorisont. Museet kan ikke med sikkerhed sige, hvornår det nye 

psykiatriske museum er på plads.  

Frivilligcentret er stillet i sigte, at vi kan blive i Teglgårdsparken de næste 

2-3 år. 

Næste møde i november. 

HJTN 

7. Indsatsområder 
2019/2020 

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

 
 Frivillighus 
Intet nyt. 
 

 Samarbejde med foreninger og kommunen/-erhvervslivet 
Intet nyt. 
 

 Kurser 
Det nye kursusprogram fra Center for frivilligt socialt arbejde gik i luften 
29.08.19 og kan findes på www.frivillighed.dk 
 
Derudover tilbyder Frivilligcenter Middelfart at være tovholder og koordi-
nator, hvis 3 foreninger går sammen om et lokalt kursus via CFSA i Mid-
delfart. Giv gerne lyd herom, så står Frivilligcentret gerne for det prakti-
ske. 
 
Kom også gerne med idéer til et gå-hjem-møde/fyraftensmøde som kan 
afholdes i Frivilligcentret. Har I emner som kunne være relevante? 
 

 Aktivitetsplan 2019 - visioner & værdier 
Opdateret aktivitetsplan ligger sammen med referatet på Frivilligcentrets 
hjemmeside. 
 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 
 

8. Personale Ny ferielov betyder, at ferie som opspares fra 01.09.19 – 31.05.20 inde-
fryses. De indefrosne feriepenge overføres til lønmodtagernes feriemid-
ler. 
 

HJTN  

9. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 03.06.19 
Kommunens ansøgning om penge til et Sundheds- og Frivillighus gav 
ikke et positivt resultat. Der kommer yderligere puljer som kan søges i 
løbet af det kommende år. 
 
Iben Løvstad gennemgik processen omkring de nye retningslinjer for 
samarbejde samt revidering af kriterierne for §18 og §79. Materialet er i 
høring. Frivilligcentret har sendt et høringssvar 07.08.19. 
 
Oversigt over fritidsaktiviteter for børn i sommerferien. Fritidskonsulent 
Thorbjørn kigger på det. 
 
Bestyrelsen har følgende punkter til dagsordenen til næste møde i Frivil-

HJTN 
 
 

http://www.frivillighed.dk/
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liggruppen som er tirsdag den 03.09.19. 
 

 Sundheds- og Frivillighus – Hvad er status? 

 Retningslinjer for samarbejdet inkl. §18 & §79 – Hvad er status? – og 
hvad er der kommet ud af hørringssvarerne? 

 Frivillig Fredag – status fra Tanja 
 
b. Nyt fra FriSe 
Intet nyt. 
 
c. Samarbejde patientforeninger  
Næste fælles arrangement er tirsdag den 08.10.19, hvor Syltedronningen 
Helena Grayston kommer og holder foredrag. 
 
d. 10 års jubilæum i Frivilligcentret den 25. november 2019 
Arbejdsgruppen præsenterede et meget ambitiøst program til fejringen af 
10 års jubilæet. Oplægget blev drøftet, og der var enighed om at pro-
grammets indhold stod sig bedre til et helt selvstændigt arrangement i 
foråret 2020. 
 
Derfor går arbejdsgruppen i tænkeboksen og kommer med et nyt oplæg 
til fejringen af 10 års jubilæet. 
 
e. Andet 
HJTN, AB og TW er inviteret til det årlige dialogmøde med Social- og 
Sundhedsudvalget torsdag den 12.09.19. 
 
Følgende emner ønskes drøftet: 

 Fremtiden i Teglgårdsparken 17 

 Etableringen af Samværscaféen 

 De nye retningslinjer for samarbejdet med de frivillige foreninger 

 Frivilligcentrets samarbejdsaftale med Middelfart Kommune 
________ 
 
Frivilligcentret har fået mulighed for at købe gavekort til King Pin Bowl og 
Diner til særpris. Bestyrelsen er enig om, at købe et enkelt gavekort til et 
socialt bestyrelsesarrangement. 
________ 
 
Agnet Damkjær har fået nye spændende udfordringer på Avernakø, hvor 
hun dagligt arbejder. Agnete ser sig derfor ikke i stand til at bestride po-
sten i Frivilligcentrets bestyrelse længere.  
 
Vi ønsker Agnete det allerbedste med de nye udfordringer og takke for et 
godt samarbejde. 
 
Bestyrelsen er gået i tænkeboksen for at finde en ny repræsentant som 
kan erstatte Agnete. 
________ 
 
HJTN og AB deltager i Middelfart Kommunes årlige dialogmøde om det 
kommende budget for 2020. Mødet afholdes 01.10.19. 
 

10. Frivillig Fredag 2019 Orientering fra arbejdsgruppen samt indstilling til Årets Frivillig 
2019 
 
Programmet er fastlagt og invitationer til dagen er sendt ud pr. mail 
27.08.19 op kan findes på hjemmesiden og på Facebook. Tilmeldingen 
foregår via https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk – senest 15. 
september 2019. 
 
Der er kommet 2 indstillinger til Årets Frivillig 2019, hvilket er alt for lidt. 
Vi opfordrer derfor foreninger til at indstille en frivillig kollega, som har 
fortjent prisen som Årets Frivillig 2019. Sidste frist for indstillingerne er 
11.09.19. 

TW 

https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/
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Arbejdsgruppen kan godt bruge ca. 10 frivillige til at hjælpe på dagen. Så 
har du tid og lyst til at hjælpe som vært/værtinde eller i caféområdet, så 
hører Tanja i Frivilligcentret gerne nærmere. 
 

11. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Inge Lodberg – Middefart Pensionistforening: 
Nyt efterårsprogram er på trapperne. 
 
Eleanor Jensen – Dansk Flygtninge hjælps frivillig gruppe Middelfart:  
Foreningen har akut behov for nye lokaler, idet Sprogskolen måske alle-
rede lukke i november 2019 og med sikkerhed lukker senest 31.12.19. 
 
Jonna Hansen - Diabetesforeningen: 
Diabetescaféen i Østergades Forsamlingshus start sæsonen op onsdag 
den 04.09.19. 
 
Palle Hansen – Bedre Psykiatri for Pårørende: 
Der afholdes igen i år ”Sindssyg god søndag” – Arrangementet afholdes 
01.09.19. 
 

 

12. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
TW sendte før sommerferien mailforespørgsel ud omkring interessen for 
en fælles oversigt på Frivilligcentrets hjemmeside for julehjælp i Midde-
fart Kommune. Oversigten er tænkt som et lokalt ”værktøj” til foreninger-
ne og Middelfart Kommune, når de får henvendelser fra borgere. 
 
Responsen har ikke været overvældende – måske pga. sommerferien. 
TW sender en reminder mail til foreningerne, da deadline for svar var 
31.08.19.  
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Frivilligcentret har fået en henvendelse fra firmaet City Info. De har digita-
le infoskærme centrale steder i Middelfart by og i oplandsbyerne, hvor 
det er muligt at købe skærmplads (spots) til synlighed, markedsføring og 
budskaber. 
 
Et abonnement koster kr. 1.800,- om måneden v/en forpligtigelse på12 
måneder. Inkl. i tilbuddet er 10 videoproduktioner med 10 sekunder 
spots. 
 
Bestyrelsen har givet grønt lys til TW om at arbejde videre med henven-
delsen fra City Info. City Info inviteres til at komme på næste bestyrel-
sesmøde og fremlægge mulighederne. 
 
Månedens forening i september er Talentspejderne. 
 
c. Grundfinansering 2019 
Vi har nu modtaget grundfinansering for de første 8 måneder. 
 

TW 
  
  

13. Eventuelt Pt. er der ingen skiltning med handicap P-plads foran Teglgårdsparken 
17. TW undersøger muligheden herfor. 
 
Datoer for bestyrelsesmøder i 1. halvår 2020: 

 Torsdag den 30. januar kl. 17.00 – 19.00 

 Torsdag den 19. marts kl. 17.00 – 19.00 

 Torsdag den 28. maj kl. 17.00 – 19.00 
 
Generalforsamling: 

 Tirsdag den 24. marts kl. 19.00 – 21.00 
 

  

 

Næste møde:   
31.10.2019 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


