
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 23. november kl. 11.00-

12.30, 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), Thomas Munch Sørensen (TMS) 

 

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 
TMS er trådt ud af bestyrelsen. Han er flyttet til en anden landsdel og 
ønsker derfor ikke længere at være medlem af bestyrelsen. 
 
Nyt fra kommunal repræsentant (US) 
Intet nyt. 
 
Julefrokost (LT/SJP) 

Invitation er sendt ud. 
 
Planlægningsgruppe nedsættes ifm. Generalforsamling 
SJP, GRRN samt LT 

GRRN 
 
 
 

4. Økonomi Balance 
Balancen blev gennemgået ved sidste bestyrelsesmøde. Intet nyt. 
 
Udviklingsplan 
Udviklingsplan indsendt til Socialstyrelsen for 2023 og 2024. 
Socialstyrelsens godkendelse af udviklingsplanen er en betingelse for at 
modtage driftstilskud i 2023. 
 

GRRN/S
JP 

5. Teglgårdsparken 17 Intet nyt 
 

SJP 

6. Indsatsområder 
2021/2022 

Strategi & aktivitetsplan 2023/2024 - visioner & værdier 
 
Som aftalt har SJP udarbejdet ”Strategi-, aktivitets- og målplan for 2023 
og 2024” – herefter kaldet ”Udviklingsplan”.  
 
Følgende strategipunkter er inkluderet i materialet:  

Alle 
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- Fremtidig bestyrelsessammensætning 
- Socialkompasset 
- Det nye Frivillighus 
- Aktiviteter/mål i 2023: afholdelse af to medlemsmøder samt 

fokus på Unge og mental sundhed 
 
Efter gennemgang, drøftelse og tilføjelser af rettelser godkendes 
Udviklingsplanen for 2023 og 2024. Der er enighed om, at fokuspunkter i 
de kommende to år (ud over almindelige kerneopgaver) er 
socialkompas.dk samt flytningen til Tuxensvej. 
 
 

7. Personale Flexmedarbejder 
 
SJP er i proces med at undersøge muligheden for ansættelse af en 
flexmedarbejder. 
 

 

8. Orientering fra 
formanden 

Afholdt dialog med Kommunen vdr. Tuxens Vej samt besigtigelse 
(orientering) 
 
Formandskabet har besigtiget de nye lokaler. Der deltog også en gruppe 
foreningsrepræsentanter. Begejstringen er ikke udtalt:  
 

- I præsentationen af lokalerne blev der præsenteret færre 
kvadratmeter til rådighed for foreningslivet end det antal der hidtil 
er blevet stillet i udsigt.  

- Yderligere blev det klart, at der er problemer med indeklimaet i 
kælderen (muligvis skimmelsvamp og udfordringer med 
kloakken) – der hvor det største møderum forefindes.  

- Der mangler gode køkkenfaciliteter. 
- Det virker tvivlsomt hvorvidt kælderen kan renoveres til brugbar 

stand samt køkkener etableres, når det meste af 
renoveringsbudgettet er brugt på en elevator samt 
handicaptoiletter. 

- Der planlægges opsat en dør på stueetagen som adskiller 
frivilligheden fra de kommunale funktioner der placeres på 
samme etage. En dør med en uheldig signalværdi – da huset jo 
netop var ment som repræsenterende mulighederne for synergi 
og samskabelse – samt trædesten for borgerens pendulering 
frem og tilbage mellem hhv. frivillige og kommunale tilbud. 

- Præsentationen af hvorledes lån af hhv. kommunale og frivillige 
lokaler tænkes organiseret var ligeledes nedslående: 
frivilligheden tænkes at låne lokaler ud til kommunale funktioner 
– men ikke omvendt.   

- Sluttelig, så var der fra kommunens side blevet lovet en dialog 
om fordeling af lokaler og anvendelsesmuligheder. Denne lader 
dog stadig vente på sig. Hidtil er stregerne blevet tegnet og 
rummene fordelt andetsteds i det kommunale administrative 
system. 

 
US følger op på ovenstående. GRRN iværksætter tiltag ifm. dialog med 
det politiske lag. 

 

GRRN/S
JP 

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

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

- Udarbejdelse af strategi for 2023/2024 til Socialministeriet.  
 
Socialkompas.dk 
SJP og praktikant har påbegyndt test af platformen. FRISE arbejder 
stadig med tilpasning og videreudvikling. SJP er i dialog med Ældresagen 
i forhold til eventuelt at etablere et korps af hjælpere. 

SJP/Alle 
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Afholdt kursus 
Gør jeres ansøgning skarp og få pengene – to dages kursus. Ti foreninger 
deltog. Der er allerede (på baggrund af foreningshenvendelser) planlagt 
et opfølgningskursus i januar med emnet ”Her finder du pengene” i 
samarbejde med kommunens fundraiser. 
 
Deltagelse i konference 
SJP deltog 2. november 2022 (sammen med Frivilligkonsulenten) i en 
konference omkring Kommunernes samarbejde med Civilsamfundet.  
   

10. ”Bordet rundt”    Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne, af relevans for Frivilligcentrets 
drift, udvikling og medlemsforeningernes interesse. 
 
Juleaften: 22 tilmeldte gæster samt 12 frivillige. 
 

Alle 
  
  

11. Eventuelt Mødeinterval i 2023. GRRN kommer med datoforslag.  
 

 Alle 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde:  

Punkter til næste møde: 
 
Datoer 2022:  
   
14. december    Julefrokost (ud-af-huset) 14. december 2022 Samsted, Røjle.  
 
 


