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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 28.10. 2021 kl. 16.00.   
 

Deltagere:  Jeanne Banke Nielsen (JBN), Inge Lodberg (IL), Gitte R. R. Nielsen (GRRN), 

Lisbeth Troest (LT), Annie Tyrrestrup (AT) & Palle Hansen (PH)  

 

Referent: Tanja Wraae (TW 

 

Afbud: Allan Bentzen (AB), Jonna Hansen (JH)  

 

 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt. 
 
 
 

  

2. Godkendelse af 
referat fra mødet 
30.09.21  

Godkendt. 
 
 
 

  

3. Økonomi Status 
 
Økonomien ser fin ud. 
 

JH/JBN 
 

4. Teglgårdsparken 17 Status 
 
Afventer fortsat svar fra forvaltningen vedrørende drikkevandet. 
½ årligt møde med stabschefen er lige på trapperne. TW kontakter se-
kretariatet for mødedato. 
 
 

JBN/ 
TW 

5. Indsatsområder 
2021/2022 

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

 
• Frivillighus 
AT orienterede om at processen med godkendelse af projektet ligger til 
godkendelse i økonomiudvalget. 
 

• Kurser 
Vi henviser fortsat til CFSA´s webinarer og kurser. Find udvalget på 
www.frivillighed.dk 
 

• Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier 
Intet nyt. 
 

JBN/ 
TW 
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• Kompetenceafklaring  
o Hvordan byder vi som bestyrelsesmedlemmer ind? 

LT som er nye i bestyrelsen, fortalte kort om hendes kompetencer. 
 
Oversigten over bestyrelsens samlede kompetencer er vedlagt som bilag 
til referatet på hjemmesiden. 
 

6. Personale Status på ny leder: 
Ansættelsesudvalget havde mandag den 11.10.21 - 5 kandidater til sam-
tale – 2 mænd og 3 kvinder. 
 
Ansættelsesudvalget var ikke i tvivl om at tilbyde Susanne Juhl Påske 
stillingen som Frivilligcenter Middelfarts nye daglige leder. 
 
Susanne er en yderst kompetent kapacitet. Hun kommer med en stor 
erfaring fra Frivilligcentret i Svendborg, hvor hun de seneste mange år 
har været daglig leder. 
 
Susanne er ansat pr. 01.12.21, hvor hun bydes velkommen af bestyrel-
sen kl. 09.00. Det er aftalt, at der vil være en uges overlap, hvor Tanja får 
sat Susanne godt ind i driften. 
 

JBN 

7. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen – 30.11.21 
Pågår. 
 
b. Nyt fra FriSe 
Intet nyt. 
 
c. Andet 

• Lillebæltværftets Venneforening har anmodet Frivilligcenter Middel-
fart om medlemskab. Det er hermed godkendt af bestyrelsen. 
 
Hjertelig velkommen i fællesskabet til Lillebæltværftets Vennefor-
ening.  

 

• Vores revisor Peter Nielsen fra MP Revision går på pension 1/11-21. 
MP Revision har i den forbindelse valgt at opsige samarbejdet med 
Frivilligcenter Middelfart. 
 
TW har kontaktet 5 kolleger i Frivilligcentrene i vores nærområde for 
at høre, hvilke statsautoriserede revisorfirmaer de benytter og til hvil-
ken pris. Ud fra tilbagemeldingerne har TW lavet en oversigt til besty-
relsen over mulige emner. 
 
Bestyrelsen drøftede mulighederne og besluttede at kontakte PVC i 
Fredericia, Brandt Revision og Martinsen Revision for at indhente til-
bud på udarbejdelse af årsregnskab fremover.  
 
GRRN og JH hjælper med kravsspecifikationer og forhandlinger. 

  

JBN 
 
 

8. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne: 
 
Røde Kors Middelfart - LT 
Røde Kors er i fuld gang med forberedelserne for uddelingen af julehjælp 
2021. 
 
Røde Kors har et stort ønske om, at der centralt fra Kommunen bliver 
lavet en fælles ansøgningsportal for julehjælp, så julehjælpen bliver mere 
ligeligt fordelt blandt udsatte og sårbare borgere.  
 
Aktivitetsrådet Fænøsund & Fænøsundvænget - IL 
Der er godt gang i arrangementer i både november og december. 
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Juleaften for enlige 
IL orienterede endvidere om, at projekt ”Juleaften for enlige” er godt i 
gang. Der afholdes informationsmøde for frivillige værter og værtinder 
den 22.11.21 kl. 17.00 i caféen på Skovgades Plejehjem. Informations-
mødet annonceres i Melfar Posten i uge 44. 
 
Invitationen til juleaften for enlige annonceres i Melfar Posten i uge 46. 
 
Juleaften for enlige afholdes i samarbejde med Selvhjælp Fredericia-
Middelfart, Ældre Sagen, Middelfart Kommune og Frivilligcenter Middel-
fart. 
 
DHF-Lillebælt - GRRN 
Foreningen har netop afholdt 60 år jubilæum. 
 
DHF-Lillebælt har netop deltaget i høring vedrørende teknologi, læring 
og inklusion for børn på Christiansborg. 
 
Opfordrer alle til at deltage i Health og Rehab Scandinavia messen i 
Bella Centeret den 16. -18. november. 
 
Den 11.11.21 fejres 75-års jubilæum for det nordiske samarbejde inden 
for handicapområdet. Fejringen kommer delvis til at foregå virtuelt. 
 
DHF-Lillebælt afholder internt kursus omkring ”Få flere frivillige” i samar-
bejde med Ingerfair den 01.11.21. 
 
Talentspejderne – JBN 
Talentspejderne vil gerne hverve flere frivillige mentorer og afholder i den 
forbindelse mentorkursus på Rådhuset den 04.11.21. 
 
Byrådet - AT 
Der er pt. stort fokus på kommunalvalget og godkendelse af det nye 
Sundheds- og Frivillighus i økonomiudvalget. 
 
Bedre Psykiatri for Pårørende - PH 
Foreningen afholder den 03.11.21 foredrag omkring emnet borderline. 
Foredraget foregår i Frivilligcentret i Teglgårdsparken 17. 
 

9. Kontoret    a.  Kontoret ”Siden sidst” 
Det har været en travl periode på kontoret med bl.a. ansættelse af ny 
daglig leder og generel travlhed med mange bookinger og besøgende i 
huset. 
 
TW har siden sommerferien oplevet flere foreninger, der slækker på reg-
lerne for lån af lokaler i Frivilligcentret. Bestyrelsen ønsker at reglerne for 
lån af lokaler i repeteres i det næstkommende nyhedsbrev. 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
Pressedækningen af Frivillig Fredag har været meget utilfredsstillende. 
På trods af kontakt til journalister fra Melfar Posten og Fyens Stiftstiden-
de samt fremsendelse af pressemateriale og fotos af Årets Frivillig ude-
blev omtalen i Melfar Posten. Fyens Stiftstidende havde dog et meget 
lille notat med i avisen om arrangementet.  
 
Husk! 
At vi altid gerne hjælper med at dele/markedsføre medlemsforeningernes 
aktiviteter og tilbud på vores hjemmeside og på de sociale medier. 
 
c. Grundfinansering 2022 
Budget for 2022 udarbejdes af JBN, JH og TW i uge 44. Materialet ved-
rørende ansøgningen for FRIG indsendes senest 
15. november 2021. 
 
 

TW 
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10. Eventuelt • GRRN orienterede om, at der er International Handicapdag fre-
dag den 03.12.21. Det markeres med en aktivitetsdag i Lille-
bæltshallerne torsdag den 02.12.21 kl. 14.00-16.00. Det er også 
dagen og stedet hvor Årets Handicappris uddeles. Alle er vel-
kommen til at deltage. 

 

• Den 16. december kl. 16.00 får bestyrelsen besøg af Sundheds-
chef Jeanette Rokbøl og Frivillighedskonsulent Kristian Linde-
gaard Svendsen. 

 
 

  

 

Næste møde:   
25.11.2021 kl. 16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart. 

 


