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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 30.09. 2021 kl. 16.00.   
 

Deltagere:  Jeanne Banke Nielsen (JBN), Lisbeth Troest (LT), Gitte R. R. Nielsen (GRRN), 

Anni Tyrrestrup (AT), Inge Lodberg (IL) & Palle Hansen (PH) 

 

Referent: Tanja Wraae (TW) 

 

Afbud: Jonna Hansen (JH) & Allan Bentzen (AB), Lisbeth Troest (LT)  

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.   

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
26.08.21 samt 
09.09.21 

Godkendt.   

3. Økonomi Status 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

JH/JBN 
 

4. Forretningsorden Gennemgang og rettelse af forretningsorden 
 
Forretningsorden blev drøftet og gennemgået. Ny forretningsorden bliver 
uploadet til Frivilligcenter Middelfarts hjemmeside hurtigst muligt. 
 

 

5. Teglgårdsparken 17 Status 
 
Trods rykkere afventer vi fortsat svar fra stabsforvaltningen vedrørende 
vandkvaliteten i Teglgårdsparken 17. 
 

JBN/ 
TW 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

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

 
• Frivillighus – møde 21.09.21 
JBN, AB og TW har deltaget i møde med Sundheds- og Frivillighedscen-
terets projektleder Johanne Østerbye og Frivillighedskonsulent Kristian 
Lindegaard Svendsen. 
 
Johanne orienterede om status på projektet og købet af bygningen på 
P. H. Tuxensvej 3-5 (hvor Frivillighuset forventes af skulle bo). Bygnin-
gen er pt. under forhandling med Region Syddanmark og der forventes 
en overtagelse af bygningen den 01.01.2023.  
 
Det blev aftalt, at Frivilligcenter Middelfart orienteres eller indkaldes til 

JBN/ 
TW 
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møde, når der er nyt om projektet eller sker ændringer som påvirker det 
kommende Frivillighus. 
 

• Kurser 
Som tidligere nævnt, har CFSA et super godt efterårsprogram med gratis 
kurser og webinarer. Tjek dem gerne ud på www.frivillighed.dk 
 

• Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier 
Bestyrelsen gennemgik og drøftede Frivilligcentrets strategi & aktivitets-
plan for 2022/2026. Generel stor tilfredshed med materialet. Enkelte 
rettelser vedrørende status under handleplanen. 
 
Opdateret Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 uploades til Frivilligcenter 
Middelfarts hjemmeside hurtigst muligt. 
 

• Kompetenceafklaring  
o Hvordan byder vi som bestyrelsesmedlemmer ind? 

Jeanne og Gitte som begge er nye i bestyrelsen, fortalte kort om deres 
kompetence. Lisbeth var fraværende, så hun fremlægger til næste besty-
relsesmøde. 
 

• Kontaktliste 
Ved daglig leders fravær ved f.eks. sygdom, er der behov for at udvalgte 
bestyrelsesmedlemmer kan låse Frivilligcentret op og evt. hjælpe med 
udlevering af nøgler ved lokalelån mm.  
 
Det blev aftalt at det er formandskabet som er kontaktpersonerne for 
daglig leder.  
 

7. Personale Status vedrørende ansættelse af ny daglig leder 
 
Vi har pt. fået 34 ansøgninger. Ansøgningsfristen er 03.10.21, så der er 
sikkert flere ansøgninger på vej. 
 
Ansættelsesudvalget mødes via Teams den 05.10.21 for at udvælge 5-6 
kandidater til indkaldelse til jobsamtale mandag i uge 41. 
 
Det forventes at ny daglig leder ansættes pr. 1. november eller  
1. december 2021. 
 
Tilføjelse efter bestyrelsesmødet: 
Der har været 55 ansøgninger til stillingen som daglig leder. 
 

JBN 

8. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 30.11.21 
Pågår. 
 
b. Nyt fra FriSe 
FriSe har taget initiativet til at invitere ansatte og bestyrelsesmedlemmer i 
FriSes medlemsorganisationer til Faglig Fredag med Frise. Konceptet 
er simpelt; hver måned inviterer de til et medlemsmøde online om et 
relevant emne. Møde, som har en varighed på en time, vil bestå af et kort 
oplæg efterfulgt af erfaringsudveksling og diskussioner. Bestyrelsen til-
melder sig selv, hvis de er interesseret i at deltage eller kontakt kontoret. 
 
c. Andet 
Aktivitetsrådet Egebo har anmodet Frivilligcenter Middelfart om medlem-
skab. Det er hermed godkendt af bestyrelsen.  
 
Dansk Folkehjælp har ligeledes anmodet Frivilligcenter Middelfart om 
medlemskab. Det er hermed godkendt af bestyrelsen. 
 
Hjertelig velkommen i fællesskabet til Aktivitetsrådet Egebo og Dansk 
Folkehjælp. 
 
 
 

JBN 
 
 

http://www.frivillighed.dk/
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9. Frivillig Fredag 2021 Evaluering 
 
Der var 56 deltagere til Frivillig Fredag. Eftermiddagen forløb planmæs-
sigt og gik over al forventning. 
 
De fysiske rammer på Lillebælt Værftet var fantastiske – dog lidt koldt og 
Værftets frivillige, sørgede for hygge og god service. Vi har efterfølgende 
fået rigtig mange positive tilbagemeldinger både med henblik på indhold 
og rammer. 
 
Der var 8 nominerede kandidater til årets ildsjælepris. Årets Frivillig 2021 
blev Brit Sommerfeld fra Røde Kors Middelfart. Stort og velfortjent tillykke 
til Brit. 
 
Udvælgelseskomiteen for Årets Frivillig vil fremover være hele Frivillig-
centrets bestyrelse. 
 

TW 

10. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Bedre Psykiatri for Psykiatri – Palle 
Pårørende café starter op igen. Caféen er altid den første onsdag i må-
neden og afholdes i Frivilligcentret i tidsrummet kl. 19-21. 
 
Derudover har foreningen modtaget fondsmidler til at komme godt i gang 
efter Corona. Pengene går bl.a. til en udflugt til Sønderjylland for at se 
sort sol. Udflugten er søndag den 10.10.21.  
 
Byrådet – Anni 
Budgetforhandlingerne er overstået og borgermøder vedrørende byfor-
nyelse er i fuld gang. Har deltaget i lyttemøde hos Bedre Psykiatri for 
Pårørende. Stor fokus på valget i november. 
 
Talentspejderne – Jeanne 
Tilstrømning af unge mennesker er stor og det kræver flere frivillige men-
torer. 
 
I samarbejde med Middelfart kommune er Talentspejderne i gang med et 
større arbejde med at udbrede kendskabet til foreningen i Middelfart 
Kommunes skolevæsen, da der har været stor udskiftning blandt perso-
nalet på skolerne. Foreningens arbejde omtales i en artikel i Familiejour-
nalen i løbet af efteråret. 
 
Aktivitetsrådet på Fænøsund – Inge 
Aktivitetsrådet har fået en mindre pose penge til arrangementer på pleje-
hjemmene. Det har bl.a. ført til besøg af blæseorkester og tyrolerfest i 
oktober. 
 
Beboerne på plejehjemmet er desuden inviteret ud til Båring Skov Bade-
hotel til gratis middag og så har det været muligt at vise film på stor-
skærm, da kommunen har sponsoreret en storskærm til plejehjemmene, 
som kan lånes på skift. 
 
Dansk Handicap Forbund Lillebælt – Gitte 
Foreningen har travlt og har lige afholdt 2 kurser for medlemmer. Bl.a. et 
kursus om tilgængelighed i indendørs miljøer samt et kursus om at være 
aktiv opsøgende, hvordan man formidler budskaber og bruger sit net-
værk.  
 
Der har også være tid til en udflugt til Mønsted Kalkgruber og Jellingste-
nene. 
 
DHF Lillebælt har afholdt foreningsmøde for 200 medlemmer på Scandic 
i Kolding. En psykolog fortalte om redskaber ift. trigger/tvangstanker. Søs 
Egelind rundede af med egen livshistorie. 
 
Der har endvidere været en fejring i anledningen af Dansk Handicap 
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Dagen med 125 mennesker i Strib Hallerne inklusiv et valgmøde hvor 
repræsentanter fra Region Syddanmark og Middelfart Kommune deltog.  
 
Foreningen (den gamle Middelfart afdeling) havde sidste år 60-års jubi-
læum. Pga. Corona blev fejringen udsat til i år og festlighederne vil fore-
gå i Nr. Aaby Hallen med gallamiddag og 4 mands band som spiller op til 
fest og farver. 
 
 

11. Kontoret    a. Kontoret ”Siden sidst” 
Gør DK grøn som er en del af Deltager Danmark har en samarbejdsafta-
le med Middelfart Kommune (Vibeke Nørby og Morten Vestergaard). 
 
I den forbindelse har TW deltaget i et zoommøde/orienteringsmøde med 
FriSe og Gør DK grøn samt Frivilligcenter Fredericia, da Fredericia 
Kommune også har en samarbejdsaftale med Gør DK grøn og allerede 
er godt i gang med projektet lokalt i Skærbæk. 
 
Ønsket er at inddrage Frivilligcentret og de frivillige foreninger i projektet. 
FriSe arbejder videre med Gør DK grøn for at få nogle værktøjer til hvor-
dan vi som Frivilligcenter kan række ud og facilitere samarbejder på 
tværs af foreninger og interessegrupper om at gøre Danmark grønnere – 
lokalt i Middelfart Kommune. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Intet nyt. 
 
c. Grundfinansering 2022 
Ansøgningsfristen er 15. november 2021.  
 

TW 
  
  

12. Eventuelt Sundhedschef Jeanette Rokbøll og Frivillighedskonsulent Kristian Linde-
gaard Svendsen vil gerne komme og møde bestyrelsen.  
 
TW sender en invitation til Jeanette Rokbøll og Kristian Lindegaard 
Svendsen om deltagelse på bestyrelsesmødets punkt 1 torsdag den 28. 
oktober kl. 16.00. 
 
Juleaften for enlige: 
De indledende møder er i gang mellem de aktive frivillige og Middelfart 
Kommune.   
 
Frivilligcenter Middelfart hjælper med markedsføringen og tager imod 
kontaktoplysninger på borgere som melder sig som frivillige juleaften. 
 
Ældre Sagen tager imod tilmeldinger til juleaften. 
 
Både rekrutteringen af frivillige og tilmeldingen til juleaften annonceres i 
Melfar Posten i løbet af efteråret. 
 

 TW 

 

Næste møde:   
28.10.2021 kl. 16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


