
Referat fra Repræsentantskabsmøde 14. nov. 2016 

 Afholdt i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe 

 

Kjeld Folke Jørgensen bød velkommen og vi startede med at synge: ”jeg vil male dagen”. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 

 Helge Christensen og Lone Ulholm blev valgt 

 

2. Valg at dirigent. 

 Henning Christiansen blev valgt. 

Henning startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var 

som beskrevet i vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Valg af referent. 

Kurt Sangild blev valgt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. 

Kjeld Folke Jørgensen aflagde beretning om arbejdet i årets løb. Se vedlagt bilag 1. 

Beretningen blev godkendt.           

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kurt Sangild fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Orientering om planer for det kommende år. 

Kjeld Folke Jørgensen fremlagde planerne for næste års arbejde (se bilag 2) 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Karin Schmidt (genopstiller) Genvalgt 

Jørgen Hansen (genopstiller) Genvalgt 

Jette Schmidt (genopstiller ikke) 

Leif Børgesen (genopstiller) Genvalgt 

Ernst Hansen (genopstiller) Ikke valgt 

Kjeld Folke Jørgensen (genopstiller) Genvalgt 

Svenn Erik Kristensen (foreslået af forsamlingen) Valgt 

Der blev afholdt valg, da der var én person mere end, der skulle bruges. Ved valget var der lige antal stemmer 

på Svenn Erik Kristensen og Ernst Hansen. Derfor blev der omvalg imellem disse to. Svenn Erik Kristensen blev 

valgt. 

Valg af suppleanter: 1. suppleant Ernst Hansen, 2. suppleant Erik Jensen, 3. suppleant Birgit Brix 

 



9. Eventuelt. 

Benny Agergaard takkede for et godt samarbejde med Frivilligrådet igennem året. Ligeledes takkede 

han alle foreninger for et godt samarbejde i det forløbne år. 

 

 

Efter repræsentantskabsmødet var der oplæg om: ’Kan Faxe kommune og de frivillige have glæde af et 

Frivilligcenter`? Vi havde inviteret formanden for Sorø Frivilligcenter Helge Christensen og chefkonsulent Lone 

Ulholm, Sorø Kommune til at inspirere og fortælle os om deres erfaringer.  

 

Lone Ulholm og Helge Christensen fortalte meget engageret om deres erfaringer med Frivilligcentret i Sorø og 

gav os mange gode tips om, hvordan vi kunne komme i gang. Et godt oplæg som gav anledning til mange 

spørgsmål fra forsamlingen. 

 

Konstituering: 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

 

Formand:           Kjeld Folke Jørgensen 

Næstformand:  Anne Graulund 

Kasserer:           Kurt Sangild 

Referent:           Kurt Sangild 

 

Referat Kurt Sangild 

 

Bilag 1 

 

Formandens beretning: Repræsentantskabsmødet d.14. november 2016. 

For Faxe Frivilligråd har det sidste år været et meget aktivt og travlt år. 

Vi har forsat den udvikling, som allerede sidste år var sat i gang, og i år med endnu flere tiltag. 

 

Vi har igen i år været så privilegeret, at vi har haft alle 10 pladser i bestyrelsen besat. Det giver 

altså bare en god dynamik på møderne, hvor mange synspunkter og holdninger mødes og 

brydes og får tingene til at leve, selvom alle ved, at den demokratiske proces indimellem kan 

være træls, så vil ingen af os være den foruden. 

I alt har vi holdt 9 møder i året der er gået (i vedtægterne står der, at vi som minimum skal 

holde 4 møder). Ved siden af disse har flere arbejdsgrupper været i sving, men det vil jeg 

komme ind på senere. 

Forretningsordenen på vores møder har vi ændret i år således, at der ved hvert møde er en 

”Bordet rundt” runde, hvor alle kan komme til orde og fortælle, hvad deres bagland p.t. er 

optaget af. Denne runde gør ikke vores møder kortere, men er et godt redskab til, at vi holder os 

orienteret. 

Og hvad har vi så arbejdet med: 

En af hovedoverskrifterne de sidste par år har været, at gøre os mere synlige for vore 

foreninger, politikere og i al almindelighed. 



 

En af de tiltag, som i år blev holdt for 3. gang er: ”Foreningernes dag”.  

I et godt samarbejde med Folkeoplysningsforbundene holdt vi d. 18. september årets 

”Foreningernes dag”. Der skal ikke siges så meget, andet end at vejret endelig viste sig fra sin 

gode side. 53 foreninger mødte op, og for børnene var der i år sat flere sejl til end før. Alt i alt en 

god dag hvor vi var ”synlige”. Stor tak til udvalget bag foreningernes dag + dem der gav en hånd 

på selve dagen. 

 

Et  af årets nye tiltag var også sammen med Folkeoplysningsforbundene nemlig vores 4 kurser. 

I foråret afholdt vi 2 kurser. Et om ”Ensomhed – hvad kan vi gøre”? Med 71 deltagere. Og det 

andet ”Foreningernes image – hvordan” med 15 deltagere. I efteråret blev det også til to kurser: 

Et om ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige” med 32 deltagere og slutteligt d. 5. november 

med ”Sorg og krise” med 73 deltagere. 

Idet Foreningernes dag har været afholdt i Haslev, har vi lagt alle 4 kurser i Faxe: 2 på 

Sundhedscenteret og 2 i Æblehaven.  

Tak til kursusudvalget for nogle gode kurser og tak til Æblehaven og Sundhedscenteret for husly. 

 

Vi har også fået nye vedtægter for Faxe Frivilligråd. De gamle vedtægter havde med meget få 

rettelser eksisteret fra Frivilligrådets start. Vi ville gerne bringe vedtægterne mere i harmoni 

med den virkelighed vores råd havde og samtidig gøre nogle af arbejdsgangene – for. eks. valg 

til bestyrelsen - mere smidig. 

Et flot arbejde blev gjort af flere i bestyrelsen, og vi fik godkendt vedtægterne, efter de var 

vedtaget ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d.22.februar 2016. 

Man kan ikke bare ændre sine vedtægter, uden også at ændre vores brochure om Frivilligrådets 

arbejde. Dette blev også gjort i samme omgang. 

Tak til jer der tog slæbet både med vedtægter og brochure. 

 

 

Faxe kommune nedsatte allerede sidste år det der hedder et § 17 stk. 4 udvalg, et udvalg som 

bliver sat i verden for specifikt at kunne gå til bunds i en sag. Navnet på udvalget var:” Udvalget 

for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund”. Formand for udvalget er byrådsmedlem Camilla 

Meyer. Udvalget har udmærket sig ved at have repræsentanter af både embedsmænd, 

politikere, Folkeoplysningsforbundene, Frivilligrådet samt enkelte andre ildsjæle. 

Møderne, der har været spredt ud over året, mundede ud i Frivilligkonferencen d. 26. oktober 

2016 og efter rådets endelige evaluering d. 23. november, skulle det hele helst munde ud i en 

”Hvidbog”, som gerne skulle være pejlemærke for det frivillige arbejde i de kommende år. Kurt 

Sangild og ut. har siddet i rådet. Tak til os to Kurt for det. 

 

Ikke alt er lige sjovt, det sørgede ”Udligningsreformen fra regeringen” for. Også Faxe Kommune 

stod for skud, og skulle i den anledning spare – også på vores område. Jeg vil ikke komme ind på 



de specifikke forslag. Vi tillod os at udtale os om de tiltag, der ville ramme vort område – men 

inden vi fik set os om, og mange timer brugt i kommunerne af embedsmænd, politikere og os 

andre, tog regeringen det hele af bordet. Dejligt, men ærgerlige timer og bekymringer at bruge 

på ingenting. 

 

I år indviede Oasen i Haslev nye lokaler, Æblehaven havde rund fødselsdag, og vi kom begge 

steder og gratulerede. Vi vil gerne forsøge at komme ud til vores foreninger, når der sker noget 

særligt – giv os et praj. 

 

I de senere år har Frivilligrådet holdt alle sine møder på det gamle rådhus i Rønnede. Det er nu 

blevet solgt, hvilket har betydet, at vi nu holder vores møder på skift rundt om i kommunen. Vi 

har besøgt: Oasen i Haslev, Dalgården i Rønnede, Æblehaven i Faxe og ”Huset” i Faxe Ladeplads. 

Det er rigtig dejligt at komme rundt og opleve de steder, vi repræsenterer. Tak for god 

modtagelse. 

 

I året, der er gået, har vi været til stede med repræsentanter i: Opstart af Udsatterådet og i 

temadagen om Værdighedspolitikken. 

 

D. 27. juni var Kurt og jeg  inviteret til det årlige samråd med Erhvervs- og kulturudvalget. Vi fik 

lov til at fortælle om vores arbejde. Især et punkt hæftede vi os ved, nemlig at vi i modsætning 

til Folkeoplysningsforbundene ikke har lovmæssig hjemmel i, at vi kan gøre krav på lokaler til 

vores foreningsaktiviteter. Vi oplevede at flere – måske flertallet – af politikerne ikke var 

opmærksomme på dette. Tillige måtte vi også konstatere, at vi ikke automatisk bliver hørt ved 

høringsrunder for. eks. ved høringen om Udligningsreformen. 

Vi havde en god mavefornemmelse efter mødet, hvor vi følte vi havde en god dialog og blev set 

og hørt. 

 

Sluttelig vil jeg gerne sige tak til alle jer, der er mødt frem her i aften. Tak for jeres store 

engagement i jeres foreninger, og husk at komme til os, hvis I mener, vi kan hjælpe jer med 

noget. 

Tak til alle jer i bestyrelsen for et godt år med stort engagement, mange gøremål og gode – og 

også indimellem sjove – møder. 

Tak til Kulturforvaltningen – eller hvad den nu hedder - eller nemmere: Benny og co. Tak for et 

meget godt samarbejde og store arbejdsindsats fra jer. Specielt tak til dig Asya, som både er 

med ved vores møder og nærmest tovholder på Foreningernes dag. Vi håber på et godt 

samarbejde i det kommende år. 

 

Nu håber jeg ikke der er noget væsentlig jeg har glemt – ellers vil jeg sige tak herfra. 

 

Med venlig hilsen Kjeld Folke Jørgensen. 



Bilag 2 

Orientering om planer for det kommende år. 

1. Foreningernes Dag: I tre år har vi haft FD, og måske skal vi se på, om dagen lever op til det for-

mål, vi havde sat for den. Tingene ændrer sig, og i dag sidder vi med mere erfaring end for de tre 

år siden. Vi har lavet en aftale med Benny Agergaard og Asya, at vi i Frivilligrådet og i Folkeoplys-

ningsudvalget vil tage FD op til revision hver for sig. Senere vil i fællesskab se på, om konceptet 

skal være det samme, om det skal ændres eller vi skal lave noget helt nyt. Tillige skal vi se på de 

økonomiske konsekvenser af disse valg. 

2. Frivilligcenter i Faxe kommune. I.f.m. §17 stk. 4 udvalgets arbejde i ”Udvalget for Frivillighed, 

foreningsliv og civilsamfund” pegede gruppen på, at vi evt. skulle have et Frivilligcenter her i 

Faxe kommune, som flere andre kommuner allerede har. Allerede inden udgivelsen af vores 

”Hvidbog” har byrådet lagt midler til side til en evt. etablering af et sådant center. Det er vist 

første gang i nyere tid, at man får en bevilling, inden man har søgt – men lad os nu se. Der er 

flere ting, der skal falde på plads, og et af de vigtigste elementer er at finde ildsjæle til at gå ind i 

et sådant arbejde. 

3. Etableringen af et ”Frivilligt samråd” blev der også peget på fra § 17 stk. 4 udvalget. Her skal 

jeg ikke gøre mig til ekspert. Et Frivilligt samråd skal sammensættes således, at det i vores kom-

mune vil tilgodese de bredest mulige interesser. Derfor skal et sådant udvalg bl.a. have repræ-

sentation af politikere, frivillige under folkeoplysningsforbundne måske repræsenteret af Folke-

oplysningsudvalget, Frivilligrådet eller foreninger herunder og måske m.fl. Til dette arbejde er 

der også sat penge af i 2017. 

4. Kurser: Vi håber at kunne fortsætte succesen med kurser også næste år. Vi håber vi igen, kan 

lave et samarbejde med Folkeoplysningsforbundet. 

Asya præsenterede tankerne, som bestyrelsen vil få forelagt i den kommende periode. 

 

5. Udsatterådet: Vi håber meget, at vi kan få en plads eller to plader i kommunens nye Udsatte-

råd. 

 

6. Hjælp til foreningerne: Vi håber meget vi kan blive og være til hjælp for vores foreninger for-

sat.  

 

7. Vi håber ikke, der bliver meget brug for det, men vi vil meget gerne spørges/høres, når kom-

munen har høringer f.eks. i.f.m. nedskæringer eller budgetforslag, hvor det har indflydelse på 

vores foreningers trivsel. 

 

 


