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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 29.10. 2020 kl. 16.00 – 17.00   

 

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

Helge Petersen (HP), Anni Tyrrestrup (AT), Jens Nielsen (JN), Palle Hansen (PH), 

Inge Lodberg (IL) & Jonna Hansen (JH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
27.08.20 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 
AB gjorde opmærksom på, at tilskuddet fra kommunen på de kr. 
350.000,- ikke står tydelig i resultatopgørelsen. 
 
JH ændrer så det fremadrettet står tydeligt i regnskabet. 
 

HJTN 
 

4. Forretningsorden Gennemgang og godkendelse af Forretningsorden. 
 
Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
Se Frivilligcentrets Forretningsorden på hjemmesiden: 
 
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/images/2020/Forretningsorden_-
_godkendt_291020.pdf 
 

 

6. Teglgårdsparken 17 Status 
HJTN, AB og TW havde møde med Middelfart Kommune v/Stabschef 
Steen Møller den 27.10.20 i Frivilligcentret.  
 
Der er pt. ingen ændringer ifht. lejemålet i Teglgårdsparken 17.  
 
TW sørger for at indkalde til nyt møde i april 2021. 
 

HJTN/ 
TW 

7. Indsatsområder 
2020/2021 

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

 
 Frivillighus  
AB & HJTN deltog i Kommunens workshop om et nyt Sundhedscenter 
07.09.20. Dialogen drejede sig meget om Sundhedscentret og ikke så 

HJTN/ 
TW 
 
 
 
 

https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/images/2020/Forretningsorden_-_godkendt_291020.pdf
https://www.frivilligcentermiddelfart.dk/images/2020/Forretningsorden_-_godkendt_291020.pdf
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meget om civilsamfundets rolle ind i det nye Sundhedscenter. 
 
Af samme årsag har formandsskabet og TW udarbejdet et notat til Mid-
delfart Kommune ifbm. Frivilligcentrets og civilsamfundets eventuelle 
rolle i det nye Sundhedscenter. I notatet beskrives, hvordan vi ser vores 
rolle i samspil med det nye Sundhedscenter og Region Syddanmark 
samt angivelse af behov for et ”Frivillighus” med plads til værksteder, 
kontorer og mødelokaler af forskellige størrelser, caféområde mm. Nota-
tet er sendt til Social- og Sundhedsudvalgsformand Kaj Johansen, Borg-
mester Johannes Lundsfryd Jensen og Social- og Sundhedsdirektør 
Irene Ravn Rossavik. 
 
Notatet er mundet ud i et møde med Frivillighedskonsulent Kristian Lin-
degaard Svendsen, som har fået til opgave konkret at sætte tal og stør-
relse på vore ønsker og behov. Disse oplysninger skal bruges af politi-
kerne og de ansvarlige for det videre arbejde med projekt ”Sundheds- og 
Frivilligcenter. 
 

 Kurser 
Den 22. oktober afholdte vi kurset Grafisk Facilitering i Frivilligcenter 
Middelfart. Der deltog12 kursister. Kurset var et lokalt kursus i samarbej-
de med CFSA. 
 

 Strategi & aktivitetsplan 2020/2024 - visioner & værdier 
 
Efter bestyrelsesmødet afholdes 1. bestyrelsesworkshop ifht. strategipla-
nen, hvor bestyrelsen denne gang skal arbejde med kompetenceafkla-
ring i bestyrelsen. 
 

 

8. Personale Intet at bemærke. HJTN  

10. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 19.11.20 
Pågår. 
 
b. Nyt fra FriSe 
FriSe har i samarbejde med Socialstyrelsen indkaldt til netværksmøde i 
region Fyn den 5. november. TW deltager. 
 
c. Dialogmøde om budget 2021-2024 – 02.09.20 
HJTN og AB deltog i budgetmødet med politikkerne. Et meget positivt 
møde. Formandsskabet sørgede for, at et kommende Frivillighus atter 
var på dagsordenen. 
 
d. COVID 19 
Frivilligcentret følger myndighedernes anbefalinger og har pr. 29. oktober 
og frem til 2. januar 2021 indført, at der skal bæres mundbind, når man 
besøger Frivilligcentret. 
 
Mail herom er sendt ud 26.10.20. 
 
e. Andet 
Ifbm. kvalitetsmodellen for Frivilligcentrene i Danmark, er der udarbejdet 
et selvevalueringsskema til internt brug. Skemaet for 2020 er lavet og 
sendes til FriSe. 
 
En enig bestyrelse har valgt at aflyse bestyrelsens julefrokost i år pga. 
COVID-19. 
 
Bestyrelsesmødet den 17.12.2020 gennemføres kun, hvis der kommer 
punkter til dagsordenen, som bør drøftes/diskuteres inden udgangen af 
året. 
 
 
 

HJTN 
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11. Frivillig Fredag 2020 Evaluering 
Arrangementet blev desværre aflyst pga. COVID-19. Vi besluttede dog, 
at gennemføre kåring af Årets Frivillig 2020, som foregik i Frivilligcentret 
med online streaming på Facebook. 
 
 
Årets Frivillig 2020 blev Michael Ø. Nielsen fra UFL-Lillebælt. Stort tillyk-
ke til Michael. 
 

TW 

12. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
Alle melder om aflysninger pga. COVID-19. 

 

13. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Foreningsskabet i Frivilligcentret er fyldt op. Der er efterspørgsel fra flere 
foreninger om et rum til opbevaring af mindre ting. TW har bestilt et nyt 
skab med 10 rum til levering inden så længe. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Månedens forening i oktober er Hele Danmarks Familieklub. 
Månedens forening i november er Middelfart og Oplands Lokalhistoriske 
Forening (MOLF). 
 
Vi har opsagt kontrakten med City Info, idet vi ikke har kunnet mærke 
nogen effekt af vores markedsføring det seneste år. Derudover har vi 
løbende spurgt borgere og foreninger om de ser vores reklame på info-
standerne i især COOP´s butikker, men svaret har som regel været nej. 
 
Vi har i stedet for aftalt, at vi kan kontakte City Info for markedsføring 
efter behov og at prisen for 4 ugers visninger på 26 infostandere i kom-
munen kan erhverves for kr. 1.800,- + moms. Dette tilbud gælder også 
for Frivilligcentrets medlemsforeninger. 
 
Det er besluttet, at Frivilligcenter Middelfart i december 2020 bliver den 
sidste forening som bliver markedsført som månedens forening i denne 
omgang. Der er tid til fornyelse og månedens forening bliver afløst af 
”Fokus på en forening”. Det nye koncept startes op i det nye år og bliver 
med fokus på en forening på ugebasis via Facebook. 
 
c. Grundfinansering 2020 
Ansøgningen som består af et budget for 2021, kopi af samarbejdsaftale 
med Middelfart Kommune samt Strategi- og handlingsplan for 2021/2025 
indsendes til Socialstyrelsen senest 15. november 2020.  
 

TW 
  
  

14. Eventuelt Nye datoer for bestyrelsesmøde i Frivilligcenter Middelfart i 1. halvår 
2021: 
 

 28.01.21 – kl. 17.00-19.00 

 25.03.21 – kl. 17.00-19.00 

 27.05.21 – kl. 17.00-19.00 
 
Generalforsamling: 

 23.03.21 – kl. 19.00-21.00 
 

  

 

Næste møde:   
17.12.2020 kl. 17.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 

. 


