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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 8. september 2022 kl. 

16.00-18.30, Frivilligcentret Teglgårdsparken. 

 

Deltagere:  Gitte R. R. Nielsen (GRRN), (TMS), Bjarne Havshøj (BH), Lisbeth Troest (LT), Inge Lodberg 

(IL) 

 

Referent:        Susanne Juhl Paaske (SJP) 

 

Afbud:           Ulla Sørensen (US), Jonna Hansen (JH) 

 

Forplejning:    SJP 

 

   
Dagsorden 
  

  
Referat 

  
Initiativ 

1. Godkendelse af  
dagsorden 

 
Godkendt 

GRRN 

2. Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 
Godkendt 

GRRN 

3.  Bestyrelse 2022 Nyt fra formanden 
 

- Høringssvar (vedlagt som bilag). Frugtbart møde med byrådet. 
Vi fik præsenteret Socialkompas.dk og understreget behovet for 
fortsat gode rammer for frivilligheden - især nu set i lyset af de 
kommende kommunale besparelser.. Vi fik gjort opmærksom på, 
at vores nuværende grundbevilling ikke er steget siden første 
udbetaling og at Frivilligcentret oplever øget pres f.eks. i.f.m. 
henvendelse og hjælp til kommunale ansatte. Fokuspunkter for 
Frivilligcentret i 2023: Socialkompas.dk, det nye Frivilligcenter - 
herunder rammer og samspil med det kommende nærhospital 
samt unge og mental sundhed. Frivilligcentret gjorde desuden 
opmærksom på, at indretningen og tilgængeligheden i.f.m. 
Frivilligcentret bør indtænke alle aldersgrupper (børn, unge, 
voksne ældre) og sociale grupper - således, at også udsatte 
grupper føler sig velkomne. Flere af politikerne viste interesse for 
at besøge Frivilligcentret.   

 

Evaluering af Frivilligcentre, drøftelse af punkter i rapporten  
- Punktet udgår 

 
Nyt fra kommunal repræsentant Ulla Sørensen 

- Intet nyt 
 
Punktet gav anledning til en drøftelse af hvilke krav der skal stilles til 
grupper der vil låne Frivilligcentrets lokaler. Enighed i bestyrelsen om, at 
der skal opstille nogle meget tydelige retningslinjer for det kommende 
Frivilligcenter - hvor der også tages hensyn til de borgerinitiativer der ikke 

GRRN 
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agerer under gængse foreningsstrukturer (formalia o.s.v.). Punktet 
medtages i strategimødet den 27. oktober.  
 
Frivilligprisen (status) 

- Bestyrelsen modtager materialet den 12. september 2022. 
 
Sommerudflugt 19. august 2022 (opsamling) 
Enighed om at arrangementet (Escape Room og bålmad ved Hindsgavl 
Naturcenter) var fænomenal. En rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Tak 
til arrangørerne. 

 
Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder t.o.m. marts 2023 
Udsættes til næste møde den 27. oktober 2022. 
 

4. Økonomi Balance (Gennemgang, spørgsmål og planlægning) 
Udsættes til den 27. oktober hvor JH gennenmgår materialet. 
 
Ændret praksis i.f.m. regnskab (orientering) 
Afventer svar fra Middelfart Sparekasse vdr. vedtagne ændringer.  
 
LT gennemgør udgifter og bilag 1. onsdag hver måned. SJP har fået 
adgang til VISMA hvilket giver mulighed for at se de bilag der knytter sig 
til JHs betalinger i.f.m. f.eks. løn og pension.  
 
Kopi af ID (praktisk) 
Udgår 
 
Socialkompasset (Orientering) 
FRISE har givet en positiv tilkendegivelse på ansøgningen vdr. 
Socialkompasset. Endeligt tilskud forventes godkendt oktober 2022. 
 
Drøftelse af ansættelse af medarbejder til at varetage administrative 
opgaver i.f.m. Socialkompas.dk. SJP har kontakt til Jobcentret for at høre 
om mulighederne.  
 

Budgetplanlægning 
Budgetforslag 2023 (vedlagt som bilag). Godkendt. 
 

GRRN/S
JP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Teglgårdsparken 17 (Orientering) 
 
Elevator 
Elevator. Arbejdet med udskiftning af wire påbegyndt (08.06.22). 
Arbejdet færdiggjort 10.08.22. Adgang for gangbesværede er stadig ikke 
optimal idet det kræver hjælp at komme ind af den først dør samt hjælp til 
at åbne og lukke selve elevatordøren. Flere foreninger har været berørte 
af manglende adgang til elevatoren. Foreningerne er flyttet til andre 
lokationer. Det er uvist om foreningerne, efter reparation af elevator, 
vender tilbage til Frivilligcentret. 
 
Nyindkøb 
Nøglebokse/ringeklokke 
Elkedel og kaffemaskine 
Persienne til samtalerum 
Værktøj til småreparationer 
 
Elektronisk låsesystem 
SJP har i samarbejde med Middelfart Kommune fået opsat, testet og sat 
elektronisk nøglesystem i drift. For medlemmerne betyder dette, at de 
ikke længere skal hente/aflevere fysiske nøgler samt at de kan booke når 
og hvornår de vil fra egen computer. Foreningerne kan også tilgå 
systemet til enhver tid og danne sig et overblik over ledige lokaler. 
Yderligere er der blevet sat nøglebokse op med nøgler til elevatoren 
således, at foreningerne kan bruge denne i.f.m. lokalelån. 
 
 

SJP 
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6. Indsatsområder 
2021/2022 

Strategi & aktivitetsplan 2022/2026 - visioner & værdier (drøftelse 
alle i.f.m. indhold) 
 
GRRN og SJP udarbejder en plan for proces og indhold.  
 
Dato: kl.10-18 den 27. oktober 2022. 
 
Følgende strategipunkter har været drøftet som indhold til arbejdsdagen:  
 

- Fremtidig bestyrelsessammensætning 
- Tilskudsmodtagere i.f.m. §18 og medlemskab af Frivilligcentret 
- Socialkompasset 
- Det nye Frivillighus (herunder betingelser for brug af lokaler) 
- Aktiviteter/mål i 2023: afholdelse af to medlemsmøder 

 

 

Alle 
 
 

7. Personale Intet nyt  

8. Orientering fra 
formanden bl.a. 

Møde i Frivilliggruppen (drøftelse af punkter der ønskes medtaget) 
Gennemgang af dagsordenen for det kommende Frivilliggruppemøde. 
 
GRRN og SJP har bedt om et møde med Steen Møller og Else Aldahl fra 
Middelfart Kommune til er møde og bedt om svar på følgende spørgsmål 
(afventer p.t. en mødeindkaldelse fra Else Aldahl):  
 

1. Hvornår kan vi besigtige bygningen på Tuxens Vej? 
2. Hvor mange kvadratmeter kommer Frivilligcentret konkret til at 

råde over? 
3. Hvilke andre enheder/funktioner tænkes ind i bygningen? 
4. Hvornår påtænkes renoveringen påbegyndt – og 

hvornår/hvorledes tænkes inddragelsen af frivilligområdet inden 
igangsættelse – herunder kommunes funktion hhv. 
Frivilligcenters. 

5. Hvor mange midler forventes afsat til renoveringen? 
6. Hvorledes tænkes det nye Frivilligcenter/Frivilligheden ind i det 

kommende Nærhospital? Kan vi få indflydelse på dette – i 
samspil f.eks. med den regionale frivilligkoordinator fra Region 
Syddanmark? 

Når vi på et tidspunkt ved mere om lokationerne skal mulighederne 
omkring et frivilligkorps og foreningsinddragelse drøftes. 

 

GRRN 

9. Kontoret – skriftlig 
orientering. 
Gennemgås ikke på 
mødet.  

Kontoret ”Siden sidst” 
 
Fokus  
Fokus har været/er på forberedelser af: 

- Efterårets kurser: 

- Få nye frivillige som bliver i foreningen. Læs mere og tilmeld 
dig her: https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/11/ 

- Gør jeres ansøgning skarp og få pengene – to dages kursus. 
Læs mere og tilmeld dig her: 
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/10/ 

- DGI kursus: Vil du være den bedste til at arbejde med frivillige i 
din forening? Få nye fælles værktøjer til at lykkes med 
frivilligheden i jeres forening. Mangler din forening frivillige eller 
har I udfordringer med at motivere, dem I har? Vi giver dig med 
frivillighedsuddannelsen redskaberne til at udvikle frivillige i din 
forening. Målgruppe: bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere 
fra folkeoplysende foreninger, lokaludvalg, og frivilligt sociale 
foreninger. Læs mere i vedhæftede fil og tilmeld dig her: DGI 
Tilmelding 

- March mod ensomhed 31. august h- 1. september 
- Frivillig Fredag 

SJP/Alle 

https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/11/
https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/10/
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202216003014?qat=uljGmoJuph8WTl2EXD4y7885FDdwN88K08gLPk1Cb58%3D
https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202216003014?qat=uljGmoJuph8WTl2EXD4y7885FDdwN88K08gLPk1Cb58%3D
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- Frivilligprisen 
- Vindue for en forening 
- Nyt låsesystem og oprettelse af brugere 
- Daglig drift og kontakt til Frivilligcentrets brugere (frivillige og 

enesamtaler med borgere) 
- Praktiske foranstaltninger (opsætte nøglebokse, persienner, 

ringeklokke) og klargøring til ny sæson (afkalke 
kaffekander/tekander, rengøre køleskab, vaske viskestykker, 
computere og IT-system m.m.) 

 
Netværk/medlemsbesøg (orientering) 
SJP møde med leder for Fritid og fællesskaber 
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
 
Ugens Spot 
Nye spot blev sat i gang og løber indtil juni 2023 (FB).  
 

Radiospot og fælles hjemmeside 

Sammen med øvrige Frivilligcentre på Fyn har SJP fået produceret et 

radiospot (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 

produceret blev arbejdsgruppen opmærksom på, at det er svært at lave 

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

hjemmeside. Denne skal i første omgang blot bestå af en forside, hvor 

der er link/knapper til alle Frivilligcentrenes egne hjemmesider.  

 
Frivilligkampagne (FB) 
Frivilligportrætter (af lokale foreningsfrivillige) er skudt i gang primo 
august og løber t.o.m. december 2022.  
    
 

10. ”Bordet rundt”    Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne, af relevans for Frivilligcentrets 
drift, udvikling og medlemsforeningernes interesse:  
 
IL orienterede om Juleaften 2022. Annonce i uge 40 i.f.m. hvervning af 
frivillige. Der afholdes 3-4 møder med de frivillige. Uge 43 indsættes 
annonce i.f.m. tilmeldinger. IL og SJP samarbejder omkring 
tilmeldingerne.   
 

Alle 
  
  

11. Eventuelt Mødeinterval i 2023: hver anden måned? 

Punktet udsættes til næste møde. 
 
 

 Alle 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde:  27.10.22 kl. 16-18 

Punkter til næste møde: 
 

- Underskrive budget 
 
 
Datoer 2022:  
   
12. september   Prisudvalg modtager kandidatoversigt 
16. september   Prisudvalg melder tilbage til SJP hvem de hver især ønsker at indstille 
21. september   Prisudvalgt mødes for at udpege vinderen, Teglgårdsparken 17, kl. 14-15.30. 
26.-30. september  Frivilligugen (om fredagen Frivillig Fredag med uddeling af Frivilligprisen) 
30. september 2022  Fejring af Frivillig Fredag samt Guldkronen, kl. 15-17 
8. oktober   Få flere Frivillige - kursus 
27. oktober.   Strategimøde kl. 10-18 
18. november   Få flere penge til din forening - kursus 
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15. december    Julefrokost (ud-af-huset) 15. december 2022 (LT, TMS, SJP) 
 
Mødeinterval i 2022: 
 

Torsdag d. 27.10. kl. 16-18 

Torsdag d. 24.11. kl. 16-18 

Julefrokost 15.12. (16-?) 

 


