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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 27. oktober kl. 11.00-

13.00, Frivilligcentret Teglgårdsparken. 

 

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

(IL), Ulla Sørensen (US) 

 

Referent:        Susanne Juhl Paaske (SJP) 

 

Afbud:           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 
- Frivilligcenter Middelfart vandt årets Brobyggerpris 2022! 
- Samarbejdsaftale 2023: Møde med Social- og Sundhedsformand 

Kaj Johansen er forespurgt – afventer svar. Punkter der skal 
drøftes er blandt andet Frivilligcentrets udgifter til husleje som 
ønskes fjernet. Argumenterne herfor er 1) Tilskuddet fra 
kommunen til Frivilligcentret er ikke blevet reguleret siden det 
blev indført (for over 10 år siden), 2) Frivilligcentret er den eneste 
forening som betaler husleje til kommunen, 3) Frivilligcentret har 
brug for at få tilført ekstra ressourcer for fortsat at kunne 
varetage drift af lokaler, tiltagende kommunale henvendelser, 
øget tilgang af foreninger til lokalerne samt det kommende 
arbejde med henholdsvis Socialkompas.dk og det nye 
Frivilligcenter. 

- Formandsskabet har deltaget i regionsmøde for Frivilligcentrenes 
bestyrelser 

 
Nyt fra kommunal repræsentant (US) 

- Intet nyt 
 
Frivilligprisen og Frivillig Fredag 2022 

- Kort evaluering: forslag om at afholde uddeling af Frivilligprisen i 
2023 på Humlemagasinet. SJP foretager forespørgsel om dette 
kan lade sig gøre. 

 
Julefrokost (LT/SJP) 

- Information følger. Julefrokosten afholdes den 15. december 
(03.11.22: rettelse julefrokosten afholdes den 14. december) 

GRRN 
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Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder t.o.m. marts 2023 
Se nedenfor. 
 
Planlægningsgruppe nedsættes ifm. Generalforsamling udsættes til 
næste gang. 
 

4. Økonomi Balance (Gennemgang, spørgsmål) 
SJP gennemgår materialet. Der er balance i udgifter og indtægter. 
 
Ændret praksis ifm.. regnskab (orientering) 
Tilladelse til at SJP igen må få adgang til at betale regninger via Netbank. 
Nødvendigt at mere en én person kan betale regninger. Praksis med at 
kasserer LT gennemgår udgifter og bilag 1. onsdag hver måned er 
implementeret og sikrer kontrol af indkøb samt betalinger. Bestyrelsen 
godkender SJPs adgang til igen at måtte betale regninger via netbank. 
 
Socialkompasset (Orientering) 
Drøftelse af ansættelse af medarbejder til at varetage administrative 
opgaver ifm.. Socialkompas.dk. Bestyrelsen godkender en eventuel 
ansættelse af en flexmedarbejder i en tidsbegrænset periode såfremt at 
indtægterne fra henholdsvis FRISE og Middelfart Kommune (i alt 
100.000 kr. over en toårig periode) kan dække alle udgifter. 
 

Budget 2023 
Budgetforslag 2023 blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde. Dette skal 
underskrives – skal vedlægges som bilag til Frivilligcentrets strategi for 
2023-2024 som skal indsendes til Socialministeriet senest 15. november 
2022. 

GRRN/S
JP 

5. Teglgårdsparken 17 (Orientering) 
 
Nyindkøb 
To lænestole, lille bord og sofa (fra Genbrugsbutik) til at gøre mødelokale 
5 mere indbydende.  
 
Mødelokale 2 
I samarbejde med Selvhjælp samt unge tilknyttet ”Unge Sammen” 
foretaget forskellige mindre indretningsmæssige ændringer for at gøre 
lokalet mere hyggeligt og ungdommeligt. Ændringerne har gjort at flere 
foreninger har ønsket at bytte lokale fra lokale 3 til lokale 2. 
 
Ny kontorplads på depotet 
SJP orienterer. 
 

SJP 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

Strategi & aktivitetsplan 2023/2024 - visioner & værdier (drøftelse 
alle ifm.. indhold) 
 
Grundet aflyst strategiarbejde 27. oktober 2022 udarbejder SJP Strategi-, 
aktivitets- og målplan for 2023 og 2024 til indsendelse 15. november 
2022 til Socialministeriet. Forslag om, at materialet efterfølgende bruges 
som udgangspunkt for drøftelser i bestyrelsen, tilrettes og genindsendes 
med eventuelle rettelser. Bestyrelsen godkender dette. 
 
Følgende strategipunkter inkluderes i materialet:  
 

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

fokus på Unge og mental sundhed 
 

 

Alle 
 
 

7. Personale Virksomhedspraktikant (Socialrådgiveruddannet) startede 1. oktober i et 
8-ugers praktikforløb. Arbejdsopgaverne er blandt andet:  
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- Opdatering af Julehjælpslister 
- Praktisk hjælp ifm.. PR-aktiviteter - blandt andet rekruttering af 

frivillige til juleaften samt indtastning på frivilligjob.dk 
- Afslutning og evaluering af ”Vindue for en Forening” 
- Praktisk hjælp 
- Bistå Selvhjælp med ”Unge Sammen” gruppe 
- Forefaldende arbejde 

8. Orientering fra 
formanden bl.a. 

Møde i Frivilliggruppen (drøftelse af punkter der ønskes medtaget) 
 
Dialog med Kommunen vdr. Tuxens Vej 
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 ny 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. 
Frivilligcentrets. 

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: 

- Udarbejdelse af strategi for 2023/2024 til Socialministeriet. Der 
er kommet nye retningslinjer til det indsendte materiale som 
betyder at tidligeres års skabeloner ikke kan bruges. Materialet 
skal nytænkes. 

- Daglig drift og kontakt til Frivilligcentrets brugere (frivillige og 
enesamtaler med borgere) 

- Praktiske foranstaltninger ifm. mødelokale 3 og 5  

 
Kommende kursus 

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

 
March mod ensomhed 31. august- 1. september 2022 
Frivilligcentret bidrog med PR, tilstedeværelse på foredragsaftenen samt 
med praktiske gøremål den 1. september. Bestyrelsesmedlemmer deltog 
i en del af marchen. Frivilligcentret uddelte gratis billetter til 
foreningsmedlemmer som en del af medlemsplejen.  
 
Frivillig Fredag 
Frivillig Fredag blev afholdt på Guldkronen den 30. september kl. 15-
17.30. Der var 90 tilmeldte. Formålet med dagen var at samle og fejre de 
frivillige som er tilknyttet frivilligt sociale arbejder i hele Middelfart 
Kommune. Der var lagt op til folkelighed og festlighed med taler fra hhv. 
Frivilligcentrets formand og Social- og Sundhedsudvalget formand. Der 
blev sunget et par enkelte sange, lyttet til klavermusik, fortalt en enkelt 
anekdote og live-streamet fra uddelingen af frivilligprisen. 
 

SJP/Alle 

https://frivilligcentermiddelfart.nemtilmeld.dk/10/
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Noter til næste år: et større lokale hvor alle kan sidde. På Guldkronen var 
det nødvendigt at dele deltagerne op i to. Det betød, at 15-20 personer 
måtte sidde på 1. sal og ikke kunne deltage i alle aktiviteterne. 
Livestreamingen var forsinket – og virkede ikke efter hensigten. 
 
Frivilligprisen 
SJP opsøgte de nominerede med blomster og fototagning. Fin omtale i 
Melfarposten af vinderen. 
 
Vindue for en forening 
Meget tidskrævende indsats! SJP har i flere omgange været ude ved alle 
deltagere og arbejdet med PR-delen. General god feedback fra samtlige 

deltagende. Brobyggerprisen viser – at indsatsen blev bemærket 😊. Se 

bilag for detaljer. Der er mange udviklingsmuligheder. Gerne en drøftelse 
af indsatsen på bestyrelsesmødet. 
 
Netværk/medlemsbesøg (orientering) 
Frivilligcentret (US, SJP, GRRN) har deltaget i Frivilliggruppemøde.  
 
SJP har påbegyndt et samarbejde med Multihuset og Røde Kors omkring 
et cafétilbud i et af fælleshusene. 
 
SJP har haft indledende samtaler med ansat kommunal medarbejder ifm. 
cirkulær økonomi og reparationscafétilbud. 
 
SJP deltog 24. oktober i Ledernetværksmøde med de andre ledere fra 
Regin Syddanmark og deltager 2. november 2022 (sammen med 
Frivilligkonsulenten)  i en konference omkring Kommunernes samarbejde 
med Civilsamfundet.  
 
b. PR, markedsføring, hjemmeside & Facebook 
SJP og kommunens Frivilligkonsulent har påbegyndt arbejdet med 
Socialkompas.dk i Middelfart Kommune. SJP orienterer på 
bestyrelsesmødet. 
 
Udsatterådet 
SJP er blevet medlem af udsatterådet. Bestyrelsen drøfter særlige 
fokusområder i.f.m. Frivilligcentrets deltage i Udsatterådet. Temaet Unge 
og mental sundhed indtænkes i det kommende arbejde.US sender 
kommisorium vdr. Byrådets arbejdet med Unge og Mental Sundhed til 
SJP og står til rådighed i.f.m. drøftelse af eventuelle fælles 
indsatsområder.   
    

10. ”Bordet rundt”    Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne, af relevans for Frivilligcentrets 
drift, udvikling og medlemsforeningernes interesse:  
 
IL: Juleaften afholdes i år. Frivilligcentret indsamler kontaktoplysninger 
på frivillige og understøtter PR i.f.m. henholdsvis rekruttering af frivillige 
samt information til borgere om at der er mulighed for at deltage i 
juleaften som gæst.  
 

Alle 
  
  

11. Eventuelt Mødeinterval i 2023: 

 
25/1 Bestyrelsesmøde kl. 10-12 
2/3 Bestyrelsesmøde kl. 16-18 
13/3 Generalforsamling kl. 19 
 
 

 Alle 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde:  24.11.22 kl. 16-18 

Datoer 2022:  
18. november   Få flere penge til din forening - kursus 
14. december    Julefrokost (ud-af-huset) 14. december 2022 (LT, SJP) 
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Mødeinterval i 2022: 

Torsdag d. 24.11. kl. 16-18 

Julefrokost 14.12. (17-?) 


