
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 27.01. 2022 kl. 16.00-18.30.

Deltagere: Jeanne Banke Nielsen (JBN), Allan Bentzen (AB), Gitte R. R. Nielsen (GRRN), Inge
Lodberg (IL), Palle Hansen (PH), Jonna Hansen (JH), Ulla Sørensen (US)

Referent: Susanne Juhl Paaske (SJP)
Afbud: Lisbeth Troest (LT)

Dagsorden Referat Initiativ

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt. Fremadrettet uddybes punkterne i dagsordenen i mere prosa
så medlemmerne har mulighed for at forberede sig på de enkelte
punkters indhold.

JBN

2. Godkendelse af
referat fra mødet
25.11.21

Godkendt. JBN

3. Økonomi Status
Gennemgang af saldobalance ved JH. Økonomien ser fin ud. JH er
færdig med årsregnskabet og SJP afleverer regnskabet til revisoren.

Drøftelse af bankernes gebyrer i.f.m. foreningernes brug af deres
ydelser. Det kan konstateres, at der er forskel på hvad foreningernes
betaler. For foreninger med en mindre økonomi, kan gebyrerne virke ude
af proportioner. Dilemmaet er, at foreningerne ofte skal have cvr-nummer
samt en bankkonto for at få udbetalt tilskud fra f.eks. Middelfart
Kommune og andre bevillingsgivere.

US og GRRN tager kontakt til Middelfart Sparekasse med henblik på, at
få lavet en lokalaftale (mindre foreningsgebyrer ved foreningernes brug
af banken).

JH

4. Teglgårdsparken 17 Status

JBN, AB og SJP afholdte et møde med stabschef Steen Møller (SM)
samt en tilknyttet projektleder tidligere på året. Formålet med mødet var
opfølgning på SMs tiltag i.f.m. Frivilligcentrets drift og fremtid. SM kunne
fortælle, at Ejendomsadministrationen overtager rollen som
kontaktperson i.f.m. drift. Så vidt SM er bekendt, er der endnu ingen nye
ændringer eller nyt  i.f.m. etableringen af det nye Frivilligcenter. Han
forsikrede dog, at etableringen af et nyt Frivilligcenter stadig er aktuel.

SJP
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SJP kunne tilføje, at Ejendomsadministrationen, som har overtaget
driften af bygningerne, den 27.01.22 har været på besigtigelse.
Resultatet heraf kendes endnu ikke. Konkrete kontaktpersoner i.f.m.
Frivilligcentrets drift  (blandt andet varmesystem, alarmer og
vandkvaliteter) er dog kommet Frivilligcentret i hænde som et resultat af
besigtigelsen. Yderligere har SMs projektleder kunne oplyse, at
opsættelse af f.eks. en postkasse til Bostøtten, skiltning m.m. anses som
løsøre - og at dette hører ind under lejernes egne forpligtelser.

5. Indsatsområder
2021/2022

Opfølgning med udgangspunkt i bestyrelsens beslutning, herunder
tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende:

● Frivillighus
US kunne fortælle, at økonomien i.f.m. etableringen af et nyt
Sundhedscenter har ændret sig. Det bliver dyrere end antaget. Dog
vil der ikke blive rørt ved Frivilligcentret . Etableringen af det nye
Frivilligcenter har stadig politikernes bevågenhed og er blandt andet
med som punkt på Byrådets Seminar i 2023.

● Kurser
SJP informerer, at Center for Frivilligt Socialt arbejde er blevet
ansøgt om to kurser: “Få nye frivillige” samt “Skarpe ansøgninger”.
Med henblik på, at kunne tilbyde medlemsforeningerne flere kurser,
blev det drøftet hvorvidt bestyrelsens egne medlemmer kunne byde
ind med et kursus, workshop, oplæg eller fyraftensmøde. Punktet
tages med til næste bestyrelsesmøde.

● Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier
SJP efterlyser mulighed for at finde fælles fodslag med bestyrelsen i
forbindelse med strategien de kommende år. Bestyrelsen beslutter,
at afholde et strategimøde: 24. februar 2022, kl.12.30-16 med et
efterfølgende ordinært bestyrelsesmøde. SJP sender et oplæg til US
med henblik på at finde en mødeleder. Alternativt har både GRRN
samt US flere mulige kandidater til posten som mødeleder.

SJP orienterede om muligheden for at ansøge om
“Brobygningsprojekter” i.f.m. en kommende pulje fra Socialstyrelsen i
foråret 2022. Det kommende strategimøde vil give mulighed for at
yderligere at drøfte denne mulighed.

● Valg af statsautoriseret revisor
Søren Fricke er valgt, RSM, Fredericia

6. Personale JBN orienterede, at hun og SJP er i løbende dialog og at SJP indsats
lever op til forventningerne.

SJP har fået en virksomhedspraktikant. Praktikanten startede 10. januar
og skal være i Frivilligcentret i fire uger. Praktikanten hjælper internt og
eksternt med grafisk materiale og praktisk hjælp.

JBN/SJP

7. Orientering fra
formanden bl.a.

a. Møde i Frivilliggruppen – 24.01.22
Mødet blev udsat p.g.a. corona.

b. Nyt fra FriSe
FRISE afholder Generalforsamling 11.-12.marts 2022. SJP melder AB og
JBN til. SJP tilføjer, at FRISE er ved at ansætte nye medarbejdere -
herunder er der blandt andet en stilling der skal hjælpe FRISES
medlemmer med spørgsmål indenfor løn og HR:.

c. Generalforsamling 2022
Afholdes onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00-21.00.Rådhuset, Lokale 1
og 2. AB spørger Mogens Hansen, (Røde Kors)  om han vil være
dirigent.

JBN
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AB er på valg (genopstiller ikke)
IL er  på valg (genopstiller)
PH er  på valg (genopstiller)
Jens Nielsen er trådt ud af bestyrelsen

JH fremlægger regnskab.

c. Andet
Bestyrelsen drøftede nye medlemmer til bestyrelsen. JBN og SJP tager
kontakt til en mulig kandidat. Den øvrige bestyrelse går i tænkeboks.

8. ”Bordet rundt” Nyt fra foreningerne:
Punktet udsættes til næste gang.

Alle

9. Kontoret a. Kontoret ”Siden sidst”
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook
c. Grundfinansiering 2022
Punkterne udsættes til næste gang.

10. Eventuelt SJP har en hilsen til bestyrelsens medlemmer fra tidligere
bestyrelsesmedlem Jens Nielsen. Han takker for opmærksomheden
i.f.m. julehilsenen.

Alle

Næste ordinære bestyrelsesmøde:
24.02.2022 kl. 16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart.

Andre aktiviteter:
Strategimøde: 24.02.2022 kl. 12.30-16.00 i mødelokale 1, Teglgårdsparken 17, 5500 Middelfart.
Generalforsamling 30. marts, 2022,  kl. 19.00-21.00, Rådhuset lokale 1 og 2.
FRISES årsmøde 11. og 12. marts 2022, Vejle (AB og JBN deltager).

Punktet tages med til næste bestyrelsesmøde:
- Fotos og tekst i.f.m. LT og US til hjemmesiden
- Bestyrelsesmedlemmernes egne muligheder for at tilbyde kurser, oplæg, workshop eller

fyraftensmøder
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