
1 
 

 

 

 

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 12. maj 2022 kl. 16.00-18.30, Naturcentret Hindsgavl 

 

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

(IL), Thomas Munch Sørensen (TMS), Bjarne Havshøj (BH) 

 

Referent: Susanne Juhl Paaske (SJP) 

 

Afbud: Thomas Munch Sørensen (TMS), Ulla Sørensen (US)  

 

Forplejning: SJP 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt.  
 

JBN 

2. Godkendelse af 
referat sidste møde 
samt underskrivelse 
af referat fra general-
forsamlingen. 

Godkendt og underskrevet. 
 

JBN 

3.  Bestyrelse 2022 Præsentationsrunde 
Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig. 
 
Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer  
JBN gav kort introduktion. 
 
Invitere ekstra bestyrelsesmedlem (denne mulighed er i vedtæg-

terne). GRRN og JBN tager kontakt til potentiel kandidat. 
 
Gennemgang Forretningsorden.  
Godkendt.  
 
Fokusområder for bestyrelsen i 2022 (orientering) 

Fokusområderne er i 2022: 1) det nye Frivilligcenter og 2) Social kom-
passet. Kommunale udgifter til Socialkompasset skal med på budget-
møde (i 2022) i.f.m. høringssvar.  
 
Bestyrelsens arbejdsform 
Bestyrelsen nedsætter følgende arbejdsgrupper:  
 
Socialkompasset (strategi i.f.m. høringssvar og ansøgning) GRRN, JBN 
samt SJP. 
Frivillig Fredag. Bestyrelsen godkender, at SJP udarbejder et oplæg 
i.f.m. forslag om omorganisering af uddeling af Frivilligprisen. I omorgani-
seringen deltager leder, formand og næstformand fra Frivilligcentret, Fri-

villigkonsulenten samt repræsentanter fra Socialudvalget.  

JBN 
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Det nye Frivilligcenter 2023 (udsættes indtil der er nyt fra Middelfart Kom-
mune) 
Sommerudflugt 19. august 2022 (GRRN, BH, IL) 
Julefrokost (ud-af-huset) 15. december 2022 (LT, TMS, SJP) 
 
Mødeinterval i 2022 

Torsdag d. 30.6 kl. 16-18 

Torsdag d. 1.9. kl. 16-18 

Torsdag d. 27.10. kl. 16-18 

Torsdag d. 24.11. kl. 16-18 

Julefrokost 15.12. (16-?) 

4. Økonomi Ændret praksis i.f.m. regnskab (orientering) 
I forbindelse med revision af regnskab 2021, har revisoren gjort opmærk-
som på, at foreningen bør ændre regnskabspraksis. Derfor indføres pr. 1. 
maj 2022 følgende tiltag:  

- SJP har fuldmagt til at se konti via netbank. Fuldmagt til at kunne 
overføre penge og betale regninger via netbank ophæves. 

- Kassér gennemgår kontoudskrift og bilag én gang hver 2. må-
ned. 

- Bogholder indstiller regninger til betaling og bogfører. 
- Formand godkender indstillede regninger via app på telefonen. 

 
Bestyrelsen godkender disse procedurer. SJP giver banken besked. US 
og TMS skal aflevere kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis til Mid-
delfart Sparekasse i henhold til regler vdr. foreningsdrift og bankkonti. 
Kan afleveres til SJP (senest 30. juni 2022) som afleverer dem til ban-
ken. 
 
Kørselspenge (drøftelse og stillingtagen) 

Bestyrelsen vedtager, at statens kørselstakst (høje takst til 3,51 kr. over 
ti kilometer) udbetales i.f.m. deltagelse i ordinære bestyrelsesmøder. Li-
geledes udbetales kørselspenge i.f.m. udflugter/arrangementer relate-
ret til bestyrelsesmøder. Godtgørelsen træder i kraft fra dags dato (12. 
maj 2022) 
 

Låse- og Nøglesystem (orientering) 

Middelfart Kommune har indvilliget i, at betale restbeløbet i.f.m. det 

nye låse- og nøglesystem (anslået til 7.000 kr.). Systemet koster 37.000 

kr.   

 

JBN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRRN 
 
 
 
 
 
 
SJP 

5. Teglgårdsparken 17 Status (Orientering) 
Nøgle- og låsesystem implementeres i løbet af foråret 2022.  
 
 

SJP 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier 
Punktet udsættes. 

JBN 
 
 

7. Personale Velkomstreception 
Datosat til fredag den 3. juni 2022 kl. 13-15 Lille Torv ved ”Kring”. SJP 
har indrykket annonce i MelfarPosten samt sendt invitationer ud pr. mail. 
 
Ansættelse af person i løntilskud 
Der er pr. 15. marts 2022 ansat en person i løntilskud 37 timer om ugen i 
10 uger. Formålet er, at bidrage til daglig drift, materiale til SOME-plat-
forme og foreningsservicering. 
 
 

JBN/SJP 
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8. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen (orientering) 
Afholdt 14. marts, 2022.  
 
Drøftelse af indstilling til Socialudvalget i.f.m. forhøjet tilskud til Frivillig-
centret (jvf. dialogen på sidste bestyrelsesmøde – se venligst referatet 
herfra). Herunder argumenter i.f.m. forhøjelse – hvis Frivilligcentret skal 
varetage Socialkompasset. 
  
b. Nyt fra FriSe (orientering) 
JBN og GRRN orienterede om deres deltagelse i Årsmødet og kunne 
blandt andet fortælle om følgende relevante oplæg:   

- FRISE fortalte om Socialkompasset 
- Gruppefrivillighed i.f..m. Frivilligcenter Vesterbro 

- Ung teatergruppe brugte egne historier omkring vold i hjemmet til 
at formidle deres budskaber (kan måske bruges som oplægshol-
dere i Frivilligcenterregi) 

- Bankgebyrnedsættelse i samarbejde med handicaporganisatio-
nen  

 
c. Generalforsamling 2022 
Kort evaluering med henblik på forbedringer i 2023. Forslag om nedsæt-
telse af arbejdsgruppe (JBN). Udsættes til næste gang.  
 
 

JBN/SJP 
 
 
Alle 
 
 
JBN og 
GRRN 
 
Alle 
 
 
Alle 

9. Kontoret a. Kontoret ”Siden sidst” 
 
Fokus har været på forberedelser til generalforsamling (regnskab, samta-
ler med interesserede bestyrelseskandidater, årsberetning, materiale, 
forplejning og praktisk) 
 
I forbindelse med tilkald i.f.m. alarmer efter normal arbejdstid er det aftalt 
med SJP at hun kan afspadsere hver brugte time med 1,5 timer.  
 
Dialog med pensionistforeningerne omkring opstart af et ERFA-netværk 
har været afholdt i samarbejde med Middelfart Pensionist og efterlønsfor-
ening. Fremmødte nåede dog til den konklusion, at tiden ikke er inde til at 
starte et sådan netværk lige nu.  
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
 
Ukraine 

1) Liste over tilbud i foreningsverdenen (lokalt og nationalt) udarbej-
det. SJP har ydet en ekstra indsats for at gøre hjemmesiden 
”Ukraineklar”. 

2) Øget udarbejdelse af opslag og opslagsaktivitet på Face-
book/hjemmeside. Herunder flere opslag for foreningsaktiviteter, 

3) Øget antal samtaler med mennesker der vil hjælpe eller har brug 
for hjælp (telefon, mail, personlig henvendelse) 

4) Møder med Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Middelfart 
Kommune i.f.m. koordinering af initiativer – herunder oprettelse 
af separat boblbergruppe. 

5) Kommunikation på tværs af Frivilligcentre og FRISE i.f.m. vi-
densdeling omkring tiltag 

6) Tøjcentral (afhentning af tøj på kontoret) 
 
Erhvervspraktikant 
SJP har opfordret Frivilligkonsulenten til at få en Erhvervspraktikant. Er-
hvervspraktikanten har været til samtale med SJP og Frivilligkonsulen-
ten. Hun startede 28. marts 2022 og skal sidde hos SJP i fem uger. De 
primære arbejdsområder bliver: 1) Produktion af materiale til Frivilligkam-
pagnen, 2) Produktion og forberedelser af materiale i.f.m. Frivillig Fredag 
2022.  
 
Videoproduktion  
28. april indspilles promotionsvideo for Frivilligcentret. Flere af forenin-
gernes frivillige deltager.  

Alle 
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Portræt af SJP i Ugeavisen uge 10 (Fyens Stiftstidende) og Uge 11 
(Ugeavisen). Resultatet har været både telefoniske og personlige hen-
vendelser med positive tilkendegivelser.  
 
Gækkebrev (PR) 
Sendt til borgmesteren samt Melfarposten med konkurrence omkring 
hvem der kan gætte afsenderen. Formålet er at øge Frivilligcentrets syn-
lighed og trafik på Facebook.  
 
Havebrev med karse, kaffeinvitation og Frivilligrapport (PR) 
Sendt til alle byrådspolitikere med henblik på ”første kontakt” med SJP 
samt mulighed for en-til-en dialog. 
 
Frivilligkampagne 
De første indledende skridt er taget i.f..m. planlægning af materiale og 
køreplan for Frivilligkampagnen ( i samarbejde med Middelfart Kom-
mune). Formålet, er at vise borgere omfanget af frivillige fællesskaber 
hvor det er muligt, at udføre frivilligt arbejde. Der bliver blandt andet udar-
bejdet: a) Video, b) Hands out med frivilligjob, c) Optimering af flere funk-
tioner på Frivilligcentrets hjemmeside, d) Lavet plakater omkring frivillig-
hed m.m. 
 
FGU-kampagne 
I samarbejde med FGU produceres små figurer som placeres 20 steder i 
Middelfart Kommune. Steder som inspirerer til fællesskab. SJP udarbej-
der PR-materiale og der udstedes en konkurrence. Borgere der finder fi-
gurerne er med i konkurrencen om en middag for 4 personer ved Middel-
fart Sparekasse den 31. august 2022. Formålet er at synliggøre Frivillig-
centret i hele kommunen samt at introducere eleverne på FGU til den fri-
villige sociale verden og mulighederne for at deltage i fællesskaber enten 
som bruger eller som frivillig. 
 
Nye medlemmer (Hip hip hurraa..) 
Sind Ungdom 
Kridthuset 
 
Ladcykel 
SJP har arbejdet på at få sponsoreret en elektrisk ladcykel. Dette er nu 
lykkedes. Nybolig er sponsor. SJP udarbejder PR-materiale i.f.m. overta-
gelsen. Ladcyklen skal fungere som synligt spot i bybilledet og i.f.m. 
events samt og som pejlemærke i teglgårdsparken. Der er truffet aftale 
med sponsor om, at SJP kan benytte ladcyklen som det ønskes. 
 
Oplæg 
SJP har indgået en aftale med Social- og Sundhedsskolen om halvårlige 
oplæg. Det første er blevet afholdt. Formålet er, at synliggøre de mange 
muligheder der ligger i foreningsverdenen samt Frivilligcentret. Yderligere 
satte SJP eleverne i gang med at arbejde med reelle cases f.eks. ”Hvor-
dan får Sind Ungdom rekrutteret flere frivillige”. 
 
SJP har også holdt oplæg i Middelfart Handicap og Psykiatri Myndighed. 
Her kom det til spændende drøftelser omkring de barrierer der er for bor-
gere i.f.m. af deltage i foreningslivets tilbud. Socialkompasset samt bobl-
berg.dk blev præsenteret af SJP og personalegruppen var enige i, at den 
opfylder det behov der er i.f.m., som ansat, at skaffe sig overblik over 
mulige tilbud til borgere.    
 

10. ”Bordet rundt”    Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne, af relevans for Frivilligcentrets 
drift og udvikling: 
 

SJP 
  
  

11. Eventuelt - 

  
 

 Alle 
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Næste ordinære bestyrelsesmøde:  Torsdag d. 30.6 kl. 16-18 

 

Punkter til næste dagsorden:  

Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder indtil marts 2023 
Generalforsamling 2022: Kort evaluering med henblik på forbedringer i 2023. 
Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe (JBN). Udsættes til næste gang.  
Gennemgang omorganisering af uddeling af Frivilligprisen  
Revideret budget 
Ansøgning fra Dansk Flygtningehjælp 

 
Datoer:  
3. juni kl. 13-15 Reception (JBN og SJP), Lille Torv v. Kring  
30. Juni   Materialet til Middelfart Sparekasse (US og TMS)  
19. august  Sommerudflugt 2022 (GRRN, BH, IL) 
15. december   Julefrokost (ud-af-huset) 15. december 2022 (LT, TMS, SJP) 
 
Mødeinterval i 2022 

Torsdag d. 30.6 kl. 16-18 

Torsdag d. 1.9. kl. 16-18 

Torsdag d. 27.10. kl. 16-18 

Torsdag d. 24.11. kl. 16-18 

Julefrokost 15.12. (16-?) 

 

Mødeinterval i 2023 

Aftales 30. juni 2022 


