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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 
  

 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE I Østergades forsam-

lingshus 30. juni 2022 kl. 16.00-18.30 

 

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

(IL), Bjarne Havshøj (BH), Ulla Sørensen (US), Jonna Hansen (JH) 

 

Referent: Lisbeth Troest (LT) 

 

Afbud: Thomas Munch Sørensen (TMS), Susanne Juhl Paaske (SJP). 

 

Forplejning: JBN og GRRN 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

Godkendt 

 

JBN 

2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

Godkendt 
 

JBN 

3.  Bestyrelse 2022 Præsentationsrunde 
 

Ekstra bestyrelsesmedlem i bestyrelsen. (Status på kontakt til po-
tentiel kandidat). Der arbejdes stadig på dette. 
 
Ny bestyrelsessammensætning 
JBN træder ud af bestyrelsen. GRRN vælges som formand og BH som 
næstformand indtil næste generalforsamling. 
 
Ansøgning fra Dansk Flygtningehjælp (stillingtagen) 
Dansk Flygtningehjælp anmoder om at få til huse i Frivilligcentret idet, 
det ikke længere er muligt at være i Dråben. Foreningens aktivitetsom-
fang er angivet i bilag 1. SJP har været på besøg i Dråben og set nuvæ-
rende faciliteter. Frivilligcentret vil ikke kunne tilbyde samme faciliteter. 
SJP vurderer, at der i Frivilligcentrets depot (oprydning er i gang) kan 
etableres to kontorpladser som Dansk Flygtningehjælp samt andre for-
eninger vil kunne anvende. Yderligere vurderer SJP, at Dansk Flygtnin-
gehjælps ene skab ligeledes kan anbringes i depotet efter oprydningen. 
Bestyrelsen bedes tage stilling til, om timeantallet i.f.m. aktiviteter skal 
imødekommes samt om foreningen kan medbringe eget skab samt prin-
ter. Det vil være en forudsætning, at printeren kan benyttes af andre for-
eninger (efter aftale) og at printeren ikke kobles på netværket.  
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at lokalerne i Frivilligcentret er til alle 
foreninger, hvorfor Dansk Flygtningehjælp skal indgå på lige fod med an-
dre foreninger – det vi sige, booke fra gang til gang. Ligeledes gøres der 
opmærksom på, at man som forening kan booke lokaler på alle skolerne 
– således, at møderne kan holdes lokalt. Derudover blev det besluttet, at 

Alle 
 
JBN og 
GRRN 
 
Alle 
 
 
Alle 
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DFH kan få ét skab op. Kontorpladsen der oprettes kan bookes på lige 
fod med andre og en eventuel opstillet printer skal kunne bruges af alle.  
 
Frivillig Fredag (orientering samt valg). Bestyrelsen godkendte på sid-
ste bestyrelsesmøde, at SJP udarbejder et oplæg i.f.m. forslag om omor-
ganisering af uddeling af Frivilligprisen. I omorganiseringen deltager le-
der, formand og næstformand fra Frivilligcentret, Fælleskabskoordinato-

ren, Frivilligkonsulenten samt repræsentanter fra Socialudvalget. Grun-
det tidsfaktor kan omorganiseringen ikke iværksættes i indeværende år 
idet oplægget ikke kan nås godkendt på et Socialudvalgsmøde. I år ud-
deles prisen derfor, som aftalt, af et udvalg bestående af Frivilligcentrets 
bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges et udvalg. Se vedlagt materialet 
samt tidsplan i.f.m. uddeling af prisen.   
 
Oplæg taget til efterretning  
 

Nyt fra kommunal repræsentant Ulla Sørensen 
- Det nye Frivilligcenter 2023 (status)  
- Nyorganisering i.f.m. nyansættelser i det kommunale 
- Andre nyheder/interessepunkter 

US giver en ny orientering efter budgetforhandlingerne.  
 
Sommerudflugt 19. august 2022(status) (GRRN, BH, IL). Der skal af-
sættes/vedtages et beløb til dette – samt til julefrokost. 

 
Der fastsættes et beløb på 400 kr. pr. mand pr. aktivitet (sommerudflugt 
samt julefrokost). 
 
Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder t.o.m. marts 2023 
Se disse nedenfor. 
 
Generalforsamling 2022: Kort evaluering med henblik på forbedringer i 

2023. Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe i.f.m. afholdelse af næ-

ste års generalforsamling. 

 

Forslaget er vedtaget. BH, GRRN samt SJP deltager i arbejdsgruppen. 

 

 
 
JBN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
US 
 
 
GRRN, 
BH og IL 
 
 
 
 
 
JBN 
 
 
 
JBN 
 
 

J4. Økonomi Balance (gennemgang og drøftelse) 
Gennemgang af balance. Det er tidligere noteret og godkendt, at bespa-
relsen ved ingen lønudgift til SJP i december 2021 kan anvendes i 2022 
til blandt andet elektronisk nøglesystem samt IT. Samt at der i 2022 vil 
være en mérudgift i.f.m. løntilskudsaktivitet i 10 uger. SJP har drøftet re-
videret budget med JH. Ifølge JH kan udarbejdelse af et revideret budget 
undlades – blot at det noteres at ovenstående er vedtaget. 
 
Ændret praksis i.f.m. regnskab (orientering) 
Afventer svar fra Middelfart Sparekasse vdr. vedtagne ændringer á 12. 
maj 2022.  
 
Kopi af ID (praktisk) 
US og TMS skal aflevere kopi af pas/kørekort og sygesikringsbevis til 
Middelfart Sparekasse i henhold til regler vdr. foreningsdrift og bankkonti. 
Kan afleveres til SJP (senest 30. juni 2022) som afleverer dem til ban-
ken. 
 
Socialkompasset (Orientering Hip hip hurra) 
Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde 9. juni 2022 imøde-
kommet vores anmodning om 40.000 kr. til medfinansiering af etablerin-
gen og drift af Socialkompasset. SJP er i skrivende stund i gang med at 
udarbejde ansøgningen til FRISE (deadline 1. august 2022). 
 

JBN/JH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Gennemgang taget til efterretning. 
 

5. Teglgårdsparken 17 Status (Orientering) 
Elevator. Arbejdet med udskiftning af wire påbegyndt (08.06.22). Arbej-
det forventedes færdiggjort ultimo juni 2022. Håndværkerne kom til at 
klippe wirene for korte og nu afventes ny levering af wirer (uvist hvornår 
disse ankommer). 
 
Vandfiltrering 
Der er opsat et filtreringsanlæg i.f.m. drikkevandet i køkkenet. Dette har 
været efterspurgt i 4 år og det er en stor glæde at kunne meddele at Fri-

villigcentret nu har drikkevand som ikke er rustrødt 😊. 

 
Taget til efterretning. 
 

SJP 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier (drøftelse 
alle) 
SJP udarbejder udkast/oplæg til gennemgang/drøftelse i efteråret. 
 
Taget til efterretning. 

Alle 
 
 

7. Personale Velkomstreception – orientering 
Frøposer, karameller, balloner, bogmærker, visit og synlighed i gågaden 
 
Taget til efterretning. 
 
Ny virksomhedspraktikant 
Frivilligcentret har været så heldige at få Iben Barsøe Ilsted i virksom-
hedspraktik i juni måned. Iben hjælper med den praktiske drift af huset, 
sparring i.f.m strategiudvikling samt forefaldende opgaver (materiale til 
uddeling af frivilligprisen, opdatering og organisering af foreningernes 
brochurer m.m.).   
 
Taget til efterretning. 

JBN/SJP 
 
SJP 

8. Orientering fra for-
manden bl.a. 

a. Møde i Frivilliggruppen (orientering) 
b. b. Nyt fra FriSe (orientering) 

Regionsmøde i Middelfart 9. juni 2022.  
 
Taget til efterretning. 

JBN//US 
JBN/SJP 
 

9. Kontoret – skriftlig 
orientering. Gennem-
gås ikke på mødet.  

a. Kontoret ”Siden sidst” 
 
Fokus  
Fokus har været på forberedelser af: 

- Velkomstreception  
- Ansøgning til Socialministeriet i.f.m. Socialkompasset. 
- Efterårets kurser 
- Frivillig Fredag 
- Frivilligprisen 
- Vindue for en forening 
- Ukraineindsatser (Frivilligcentret deltager i Integrationsgruppen 

samt synliggør aktiviteter fra det frivillige sociale område). 
- Opgaver til praktikanter 
- Nyt låsesystem og oprettelse af brugere 
- Daglig drift og kontakt til Frivilligcentrets brugere (frivillige og 

enesamtaler med borgere) 
 
Netværk/medlemsbesøg 
SJP har fungeret som koordineringsled i.f.m. Ældrerådets møde 13. juni 
2022 samt været på besøg i Nørre Åby (onsdagsklubben) for at høre om 
deres ideer og udfordringer med at aktivere frivilligheden i deres område. 
SJP har været en tur i Brenderup hos Aktivitetsrådet på Brenderup Aktivi-
tetscenter. SJP fortalte om mulighederne i.f.m. Frivilligcentret og i.f.m. 
Frivillig fredag.  
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
 

Alle 
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Ugens Spot 
Nye spot er blevet udarbejdet (de 28 medlemsforeninger som har sendt 
opdaterede oplysninger). Start af ”Ugens Spot” medio juni 2022 t.o.m. 
juni 2023.  
 
Bogmærker 
SJP har fået produceret et fint bogmærke. Bogmærkerne vil være at 
finde på kommunens biblioteker, uddannelsessteder m.m. 
 
Synlighed på bibliotekets papirblokke 
Frivilligcentrets logo og kontaktdata vil efter sommerferien være at finde 
på de gratis papirblokke som ligger på kommunens biblioteker.  
 
Ukraine 

1) Liste over tilbud i foreningsverdenen (lokalt og nationalt) opdate-
res løbende. 

2) Møder med Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og Middelfart 
Kommune i.f.m. koordinering af initiativer. 

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

 
Videoproduktion  
Frivilligcentrets promotionsvideo er færdig. Se den her (det er den til 

højre – husk at downloade for god kvalitet): https://www.jottac-

loud.com/s/2426bf47d62a9354d629404b945231140aa/thumbs 

Radiospot og fælles hjemmeside 

Sammen med øvrige Frivilligcentre på Fyn har SJP fået produceret et ra-

diospot (vedhæftet som lydfil). Efter aftale med Jysk Fynske Medier vil 

den blive sendt ud i ugen omkring Frivillig Fredag – dvs. mandag d. 26. 

september - 3. oktober 2022. I forbindelse med at få radioreklamen pro-

duceret blev arbejdsgruppen opmærksom på, at det er svært at lave en 

henvisning til alle Frivilligcentre. Derfor opstod ideen om en fælles hjem-

meside. Denne skal i første omgang blot bestå af en forside, hvor der er 

link/knapper til alle Frivilligcentrenes egne hjemmesider.  

Medlemsoplysninger 
Medlemsoplysningerne på hjemmesiden er blevet opdateret (med oplys-
ninger fra de foreninger som har meldt tilbage med opdateringer).  
 
VIVES nye rapport i.f.m. Frivilligcentre 
VIVES nyeste rapport i.f.m. evaluering af Frivilligcentre er blevet sendt til 
politikerne sammen med et følgebrev: https://www.vive.dk/da/udgivel-
ser/frivilligcentre-i-danmark-2021-17745/ 
 
Social- og Sundhedsformanden – kaffemøde 
SJP har afholdt et ”hilse-på-og-tale-om-frivillighed-kaffemøde” med Kaj 
Johansen. Han var positiv overfor en ny organisering af uddeling af Frivil-
ligprisen og opfordrede til at sende en ansøgning til udvalget. Ligeledes 
blev Socialkompasset og det nye Frivilligcenter drøftet. SJP fik desuden 
italesat, at det vil være meget uhensigtsmæssig hvis foreningerne skal 
flytte til midlertidige lokaler inden bygningerne står klar på Tuxensvej. 
Dette vil have en negativ effekt på både de frivillig i foreningerne samt 
brugerne af aktiviteterne. 
 
Frivilligkampagne 
Frivilligportrætter (af lokale foreningsfrivillige) er blevet lavet og ligger klar 
til Frivilligugen.  
 
FGU-kampagne 
Kampagnen med frivillighedsfigurer er afsluttet og vinderen fundet. Sam-
arbejdet med FGU fortsætter forhåbentlig i efteråret under emnet ”Bran-
ding af Middelfart” med fokus på frivillighed.  
 
Nye medlemmer (Hip hip hurraa..) 

https://www.jottacloud.com/s/2426bf47d62a9354d629404b945231140aa/thumbs
https://www.jottacloud.com/s/2426bf47d62a9354d629404b945231140aa/thumbs
https://www.vive.dk/da/udgivelser/frivilligcentre-i-danmark-2021-17745/
https://www.vive.dk/da/udgivelser/frivilligcentre-i-danmark-2021-17745/
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Sind Ungdom https://www.sindungdom.dk/lokale-faellesskaber/middel-
fart/ 
Kvisten https://kvistene.dk/ 
 
Oplæg 
SJP har holdt oplæg i Nørre Åby i.f.m. Onsdagsklubben samt overfor 
medlemmer af Middelfart Handelsstandsforening (i.f.m. Vindue for en for-
ening). 
    
Taget til efterretning. 
 

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

Alle 
  
  

11. Eventuelt Kontaktperson i.f.m. lokaler/Teglgårdsparken i juli måned? Kontaktperso-

ner vælges. 

BH stiller sig til rådighed i uge 29-31. 
  
 

 Alle 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde:  01.09.22 kl. 16-18 

 

Punkter til næste dagsorden:  

 
Evaluering af Frivilligcentre, drøftelse af punkter i rapporten 
Nye foreninger 
Budgetplanlægning – tidsplan 
 

 
Datoer:  
30. Juni   Materialet til Middelfart Sparekasse (US og TMS) 
xx. august Høringssvar udarbejdes i.f.m. Middelfart Kommunes budget (formand, næstfor-

mand og daglig leder. Dato nedsættes efterfølgende af de tre deltagere. Mødet 
placeres efter den 19. august 2022. 

19. august  Sommerudflugt 2022 (GRRN, BH, IL) 
31. august  Fællesspisning og foredrag i.f.m. ensomhed, Middelfart Sparekasse 
1. september  March mod Ensomhed 
26.-30. september Frivilligugen (om fredagen Frivillig Fredag med uddeling af Frivilligprisen) 
Oktober  Kursus tilbydes (information kommer snarest) 
November  Kursus tilbydes (information kommer snarest) 
15. december   Julefrokost (ud-af-huset) 15. december 2022 (LT, TMS, SJP) 
 
 
Mødeinterval i 2022 

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 

Den 19.01 kl. 16.00-18.00 

Den 02.03 kl. 16.00-18.00 

Den 13.03 kl. 16.00-18.00 – Generalforsamling 

https://www.sindungdom.dk/lokale-faellesskaber/middelfart/
https://www.sindungdom.dk/lokale-faellesskaber/middelfart/
https://kvistene.dk/

