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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 
  

 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET 

torsdag den 12.12. 2019 kl. 17.00 – 18.00   

 

Deltagere:  Hans-Jørgen Tarup Nielsen (HJTN), Allan Bentzen (AB), Eleanor Jensen (EJ), 

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

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Anni Tyrrestrup (AT) & Inge Lodberg (IL) 

  

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt. 
 
 

  

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
31.10.19 

Godkendt. 
 
 
 

  

3. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 
 

JH 

4. Samværscafé Status 
Frivilligcentret har fået tilsagn fra Middelfart Kommune om, at der er be-
villiget kr. 15.000,- i 2020 fra §18 midlerne ifbm. opstart af samværscafé-
en. 
 
Arbejdsgruppen har endvidere søgt Veluxfonden om kr. 24.000,- og af-
venter pt. svar, for at kunne realisere projektet i foråret 2020. 
 
AB indkalder arbejdsgruppen til planlægningsmøde og arbejdsgruppen 
går i gang med at bestille tilbehør til caféen. 
 

AB/EJ/ 
HP 

5. Kvalitetsmodel for  
Frivilligcentre 

Status 
AB og TW deltog i møde med FriSe og Socialstyrelsen den 07.11.19. På 
mødet blev den nye model for selvevaluering drøftet. 
 
Vi afventer pt. et udspil fra FriSe med skabeloner for det fremtidige ar-
bejde med kvalitetsmodellen og selvevalueringen. 
 
TW og HJTN laver et udkast til indholdet til temaet Mangfoldighed og 
brobygning i Kvalitetsmodellen i løbet af januar 2020. Udkastet drøftes 
på næste bestyrelsesmøde 30.01.20. 
 

HJTN, 
TW, AB 
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6. Orientering fra for-
manden 

a. Møde i Frivilliggruppen – 09.12.19 
Mødet i Frivilliggruppen er flyttet til tirsdag den 7. januar 2020. 
 
Punkter til dagsorden: 

- Lys ved indgangen til Teglgårdsparken 17 (Frivilligcentret og 
Psykiatrisk Museum). 

- Henvendelse fra Ældre Sagen vedrørende kommunens 
informationsstandere ved indfartsvejene. 

 
b. Nyt fra FriSe 

Intet nyt. 

c. Samarbejde patientforeninger  
Intet nyt. 
 
d. 10 års jubilæum i Frivilligcentret den 25. november 2019 
Tak til alle, som sendte en hilsen, kiggede forbi, havde gaver med, Kaj 
Johansens tale og for fødselsdagssangen som Lars Kamp havde lavet til 
dagens anledning. 
 
e. Andet 
Intet nyt. 
 

HJTN 
 
 

7. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Frivilligcentret holder juleferie lukket fra onsdag den 18. december 2019 
til og med søndag den 5. januar 2020. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
UFL-Lillebælt var månedens forening i november. December er der som 
tidligere år ingen månedens forening. 
 
I januar 2020 er det Diabetesforeningen som er månedens forening. 
 
Igen vil vi gerne gøre opmærksom på den nye mulighed for annoncering 
via Frivilligcentret og City Info´s informationsstandere. Ring og forhør dig 
i Frivilligcentret, hvis det har din forenings interesse. 
 
c. Grundfinansering 2019 
Intet nyt. 
 

TW 
  
  

8. Eventuelt    

 

Næste møde:   
30.01.2020 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


