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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 26.08. 2021 kl. 16.00.   
 

Deltagere:  Jeanne Banke Nielsen (JBN), Allan Bentzen (AB), Anni Tyrrestrup (AT), Jens Nielsen (JN), 

Palle Hansen (PH), Inge Lodberg (IL) og Jonna Hansen (JH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Lisbeth Troest (LT) og Gitte R. R. Nielsen (GRRN)  

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
27.05.21 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
Økonomien ser fin ud. 
 

JH/JBN 
 

4. Teglgårdsparken 17 Status 
TW har den 12.08.21 rykket stabschefen for svar vedrørende: 

1. den dårlige vandkvalitet i Teglgårdsparken 17 
2. opsætning af postkasse til Bostøtten 
3. Opdeling af husnummeret i en A og B version 
4. skiltning 

 
Vi afventer pt. svar fra stabschefen. 
 
Scannerfunktionen på vores printer i Frivilligcentret virker ikke. Det gør 
den ikke, fordi kommunens IT-afdeling har ændret systemet med en ny 
server. Det haster at vi finder en løsning herpå. I den forbindelse drøftes 
pt. om Frivilligcentret overhovedet må være tilkoblet kommunens ser-
vere. Kommunen afholder internt sikkerhedsmøde herom den 07.09.21. 
Resultatet er enten: 

A. Vi fortsætter som vi plejer 
B. Vi skal ud at finde vores egen netværksudbyder 

 

JBN/ 
TW 

5. Indsatsområder 
2021/2022 

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

 
• Frivillighus – møde 21.09.21 
JBN, AB og TW deltager i statusmøde for den fremadrettede proces for 
det nye Sundheds- og Frivillighedshus. Deltager fra kommunen er 
Johanne Østerbye (projektleder) og Kristian Lindegaard Svendsen 
(Frivillighedskonsulent). 

JBN/ 
TW 
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• Kurser 
CFSA har netop åbnet for tilmelding til deres webinarer og kurser for ef-
teråret 2021. Tjek de mange muligheder ud på: www.frivillighed.dk og til-
meld dig direkte hos CFSA. De fleste webinarer og kurser er gratis at del-
tage i. 
 

• Strategi & aktivitetsplan 2020/2024 - visioner & værdier 
Strategi og aktivitetsplan skal revideres ifbm. bestyrelsesmøder i septem-
ber og oktober. Ny opdateret Strategi & Aktivitetsplan skal ligge klar i no-
vember til indsendelse til Socialstyrelsen ifbm. ansøgningen om FRIG. 
 

• Personale- og Frivilligpolitik samt Funktionsbeskrivelse for dag-
lig leder til endelige godkendelse. 

Bestyrelsen godkendte materialet med følgende bemærkninger: 
 
Personale- og Frivilligpolitik: 
Afsnit 3 på side 3 under overskriften Løn og arbejdstid slettes. 
 

• Kompetenceafklaring  
o Hvordan byder vi som bestyrelsesmedlemmer ind? 

Da GRRN og LT ikke havde mulighed for at deltage i bestyrelsesmødet 
er punktet udsat til bestyrelsesmødet den 30.09.21. 
 

6. Personale Intet at bemærke.   JBN 

7. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 01.09.21 
Pågår. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Intet at bemærke. 
 
c. COVID-19 
Dagligdagen er normaliseret og vi er ikke længere underlagt restriktioner. 
Vi opfordrer dog stadig til at bruge håndsprit i Frivilligcentret og afspritte 
mødelokaler efter brug. 
 
d. Andet 
JBN og AB er i gang med at gennemgå direktionens budgetforslag for 
2022 og overslag for 2023-2025. JBN og AB deltager i dialogmøde om-
kring budgettet den 07.09.21. 
 
Den 23.08.21 afholdte vi Fyraftenskaffemøde – kom og mød den nye be-
styrelse. Vi fik en rigtig god snak med de enkelte, som kiggede forbi. 
 
March mod Ensomhed kommer til Middelfart 2. og 3. september. Vi op-
fordrer alle der har tid, mulighed og lyst til at deltage i marchen, der sæt-
ter fokus på ensomhedsproblematikken.  
 
Middelfart Kommune har invitereret til temaaften om inddragelse af unge 
i lokalsamfundets frivillige opgaver den 14.09.21 kl. 19.00-21.00 på Råd-
huset. Vi opfordrer alle foreninger som ønsker unge ind i foreningsarbej-
det til at deltage. 
Tilmeldingsfrist er 10. september. Tilmelding til fritid@middelfart.dk  
 

JBN 
 
 

8. Frivillig Fredag 2021 Status 
Invitationen er sendt ud 25.08.2021. Tilmelding sker via: https://frivillig-
centermiddelfart.nemtilmeld.dk 
 
Tilmeldingsfrist er 16.09.21 kl. 12.00. Der tilmeldes efter først-til-mølle. 
 
Husk! 
Indstilling af Årets Frivillig 2021. 
Sidste frist: 14.09.21 til info@frivilligcentermiddelfart.dk 
 
 

TW 

http://www.frivillighed.dk/
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/
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9. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Middelfart Pensionistforeningen v/JN 
Der er fuld gang i det nye efterårsprogram. Dog er der stor frustration 
over, at køkkenet fortsat ikke kan benyttes i Østergades Forsamlingshus 
pga. COVID-19 testcenter i store glassal. 
 
Byrådet v/AT 
Byrådet har travlt med og fokus på opsamling efter Corona. Budgettet for 
det næste år ser positivt ud. Glædeligt at de specialiserede områder bli-
ver tilgodeset. 
 
Talentspejderne v/JBN 
Der er pres på fra skolerne, som er kommet i gang igen efter sommerfe-
rien. Mange unge har lidt under Corona ifht. angst og ensomhed. For-
eningen er udfordret på at finde nok mentorer til at imødekomme efter-
spørgslen fra skolerne.  
 
Aktivitetsrådet Fænøsund v/IL 
Foreningens aktiviteter er godt i gang igen efter genåbningen efter Co-
rona. Beboerne nyder opmærksomheden, kontakten og den gode stem-
ning. 
 

 

10. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Deltagelse i nye netværk/arbejdsgrupper: 

• Netværk for Frivilligcentre og frivillighedskonsulenter fra Region Syd-
danmark (Fyn) 

• Netværk for Frivilligcentre og frivillighedskonsulenter for Region Syd 
(lillebæltsområdet) 

• Netværk for Frivilligcenter Middelfart, Middelfart Kommune, Frivillig-
konsulenter fra Region Syd, der arbejder med borgerrelaterede em-
ner i Middelfart Kommune. (Udvikling af fælles landkort/opslagsværk 
over uvisiterede sociale og sundhedsfremmende tilbud). 

• Delvis deltagelse i det nye vejviserprojekt mellem Middelfart Kom-
mune og Selvhjælp Fredericia-Middelfart. 

 
TW deltager i et informationsmøde 30.09.21 omkring Gør DK grøn. Pro-
jektet går ud på at organisationen DeltagerDanmark har fået en bevilling 
på 36 mio kr. fra Velux-fonden som skal øge danskernes deltagelse i den 
grønne omstilling. Under overskriften Gør DK grøn har de et særligt fo-
kus på handlemulighederne i de lokale fællesskaber og har derfor rakt ud 
til FriSe og deres medlemmer. Konkret har Deltager Danmark allerede 
indgået kommuneaftaler med Middelfart og Fredericia Kommune. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Vi er blevet kontaktet af Risskov Mediehus, der har tilbud at lave en re-
klamefilm på 2-3 minutter til Frivilligcenter Middelfart. Konceptet er at fil-
men laves i samarbejde med erhvervslivet i byen. Risskov Mediehus står 
selv for kontakt til virksomheder/sponsorer og alt det praktiske. Filmen er 
gratis for Frivilligcentret. Kan Risskov Mediehus ikke skaffe nok sponso-
rer bliver projektet ikke til noget. Planlagt til foråret 2022. 
 
Derudover er vi pt. i dialog med Frivilligcentrene på Fyn og Fyens Stiftsti-
dende om en fælles reklamespot. Vi afventer pt. svar på om det kan lade 
sig gøre og til hvilken pris. 
 
Vi arbejder endvidere på en kampagne ”Bliv frivillig” sammen med Mid-
delfart Kommune. Kommunens kommunikationsafdeling udarbejder små 
fortællinger og film som kan bruges på f.eks. hjemmeside og de sociale 
medier. Kampagnen sættes i gang i løbet af september. 
 
c. Grundfinansering 2021 
Intet nyt. 
 
 
 

TW 
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11. Eventuelt JBN  
Ny formand – nye intentioner, drømme og ønsker. Der blev lagt op til at 
inddrage bestyrelsens medlemmer mere i projektrelaterede- eller prakti-
ske opgaver fremadrettet. 
 

  

 

Næste møde:   
30.09.2021 kl. 16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


