
Faxe Frivilligråd.

Bestyrelsesmøde nr. 82

Dato: 3. Maj 2022, Dalgården Rønnede.

Deltagere. Leif Børgesen, Nicolai Nøddebo, Benny Agergård, Susanne Ulk, Bente 
Ludvigsen, Lizdzie Skovgaard Nielsen, Bente Ludvigsen, Laila Scwerdtfeger.

Dagsorden.
1. Godkendelsen af dagsorden.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra rådsmedlemmer.
4. Evaluering af og lille gennemgang af visionsmøde v/ Nicolai og Benny.
5. Meddelelser fra kasseren.
6. Kursusudvalg.
7. Frivillige fredage september 2022.
8. Foreningernes dag 2023, nedsættelse af foreningernes udvalg.
9. Frivilligt samråd.
10. Frivilligarrangement udvalg?
11. Nyt fra kommunen Benny/Nicolai.
12. Folder Frivilligråd.
13. Næste møde
15. Eventuelt.
16. Fotografering til folder.

Mødereferant, Jan- Ulrich Jørgensen.

Punkt 1.
Godkent.

Punkt 2.
Ingen meddelelser.

Punkt 3.
Ingen meddelelser.

Punkt 4.
Vi talte om hvad formålet med F. R. er. Vi gennemgik 6 temaer bland andet de 
forskellige prioriterter,
Talerør for sociale foreninger. Synlige overfor vores foreninger, tilbyde gode 
uddannelser og kurser, forbedre foreningernes muligheder for deres arbejde. 
Bilag fra vis visionsmødet er fremsendt til alle i F.R.
Udvalget har haft møde og talt om hvem der er vores primære medlemsforeninger. 
De har udarbejdet et talepapir, som vi kan anvende som et hjælpeværktøj, når vi 
henvender os til foreningerne.
Vi aftalte at Bente finder navne og telefonnumre frem, og Susanne og Jan Ulrich 
kontakter de respektive foreninger, for at prøve at få afdækket foreningernes behov
mht. hvad F.R. kan være behjælpelig med.
Vi skal have vores visioner, som et punkt på dagsorden hver gang.



Punkt 5.
Opdateret status opgørelse udleveret. Beholdning d.d kr. 119.611,48.

Punkt 6.
Kursusudvalget, Lizzie, Nicolai, Anne mødes, kurser er fastlagt for 2022.
Udleveret kursus sammen med lokalt erhvervsliv. 
Nicolai, fortalte om nyt kursus i september/oktober Foreningsudvikling
Lizzie har været til møde med DGI, 20 deltagere.
1. Oktober 2022 heldagskursus, i Faxe kl. 10.00 til 15.30. 
Brug af sociale medier.
12. November 2022 heldagskursus kl. 9.00 til 14.30.

7.
F.R. deltager ikke i kulturaftener i de forskellige byer i år.

8.
Vi har nedsat et nyt udvalg, til foreningernes dag i foråret 2023.
Medlemmer er, Leif, Lizzie og Jan - Ulrich.
Vi afventer at folkeoplysningsudvalget har afholdt møde den 23. Maj 2023.

9.
Lizzie har mødtes med Frivilligt samråd, der er Frivillig Konference den 6. 10. 2022.

!0.
Vi spørger de forskellige foreninger hvad de vil have hjælp til.

11.
Benny orienterede om ny fra kommunen. De er begyndt på en valgperiode.
Folkeoplysningsudvalget formand og næstformand skal til møde med plan og 
økonomiudvalget i juni måned. Tema er om hvordan frivilligheden har det i Faxe 
kommune.
Budgetforhandlinger er påbegyndt, vi må nok gå ud fra at vi har de samme budget 
muligheder i 2023, der tales om at det er status q, eller måske besparelser.

12.
Leif uddelte kopi af den nye folder fra F.R.

13.
Næste møde den, 14. Juni 2022, kl. 13.30 til 15.30,Novellen, Haslev bibliotek.

15.
Ingen kommentarer.

16.
Alle aflevere personlige oplysninger og fik taget et foto til F.R. folder


