
Faxe Frivilligråd.
Bestyrelsesmøde nr. 84

Dato: tirsdag den, 16. August 2022

Sted.:  Æblehaven, Nygade 5, Faxe.

Deltagere. Leif Børgesen, Nicolai Nøddebo, Benny Agergård, Susanne Ulk, Else 
Jensen, Bente Ludvigsen, Laila Schwerdtfeger.

Fraværende. Lizzie Skovgaard Nielsen.

Dagsorden.
1. Godkendelsen af dagsorden.
2. Godkendelse af referat, sidste møde.
3. Meddelelser fra formanden.
4. Meddelelser fra rådsmedlemmer.
5. Meddelelser fra kasseren.
6. Kontakt til foreningerne.
7. Kursusudvalg.
8. Visioner.
9. Foreningernes dag forår 2023.
10. Frivilligt samråd.
11. Nyt fra kommunen Benny/Nicolai.
12. Folder Frivilligråd.
13. Næste møder efteråret 2022.
14. Eventuelt.

Mødereferant, Jan -Ulrich Jørgensen.

Punkt 1.
Godkendt

Punkt 2.
Godkendt.

Punkt 3. 
Der har været afholdt møde mht alkohol politik i Faxe kommune, for unge og ældre, 
hvor der er blevet talt om, at kommunen måske ikke kunne yde tilskud til foreninger 
der udskænker alkohol. Vi talte om vores forskellige alkohol politik i de forskellige 
foreninger, bla ældresagen serverer alkohol ved nogle arrangementer. Det var den 
almindelige holdning rund om bordet at det ikke er noget problem, og at vi fortsætter 
som vi plejer.

Punkt 4.
Else blev valgt som medlem af Frivilligrådenes landspanel, vi skal vælge en supleant 
senere.



Punkt 5.
Bankbeholdning 15. 8. 2022. Kr. 118.858,00. 
Der blev udleveret en balance til alle .
Else holder møde med banken mht. renter og gebyrer for fremtiden.

Punkt 6.
Else, Susanne og Jan-Ulrich har ringet til mange af vores foreninger fra de udlevere 
foreningslister.
Vi har haft mange samtaler og kan forstå at mange er bekendt med frivilligrådet.
Vores nyhedsbreve må gerne være korte, og kan måske sendes på sms.  
Foreningerne vil gerne møde andre foreninger, og vi talte om at afholde foreningernes
dag, måske i en af Haslev hallerne, hvor de forskellige foreninger kan have en stand, 
og frivilligådet kunne holde oplæg med et interessant emne, måske med en aktuel 
oplægsholder. Eller kursus i ansøgninger om midler fra puljerne.
Kurserne er tilfredsstillende, måske vi skal tilbyde halvdagskurser.
Nogle vil også gerne vide noget om lokalesøgning, andre mener det kan være 
vanskeligt at ansøge de forskellige puljer. Køge og Stevns har meget nemme 
ansøgningsskemaer, efter sigende.
Generelt lyder det, at foreningerne mangler frivillige.
Vi har alle 3, forskellige foreninger vi skal følge op på fysisk eller pr. telefon.
Det er ikke alle på listerne det er muligt at ringe til, nogle eksisterer ikke mere. Så vi  
aftalte at dem der ikke er aktuelle mere sender vi til Nicolai, så foreningslisten kan 
blive opdateret.
Vi kan konkluderer at vi har fået meget viden og mange spørgsmål mht. foreningerne, 
så der er meget at arbejde videre med.
                

Punkt 7.
Nicolai oplyste at kursus kalenderen for resten af året er på plads.
Kurserne omhandler følgende, brug af sociale medier, få nye frivillige m.m.
Der er udsendt indbydelser til frivillige sociale foreninger.
10. September, Foreningsudviklingskursus.
29. Oktober, Foreningsudviklingskursus

Der er blevet ansat en pårørende vejleder, 

Punkt 8.
Der er åbent hus i,
Æblehaven, den 9 september
Dalgården. 26. September.

Punkt 9.
Oplæg til næste møde

Punkt 10.
25. Oktober afholdes frivilligkonference.

Punkt 11.
Benny orienterede. Der kommer nyt budget for kommunen 2023i næste uge, bl.a. er 



der forslag om reduktion af tilskud iht. Paragraf  18 og 79 (begge på kr. 50.000,-).
Der kommer ny foreningsportal før efterårsferien.

Punkt 12.
Der bliver sendt link til Benny og Nicolai til folderen.
Der bliver trykt ca 50 eksemplarer af vores nye folder, til uddeling ved kommende 
møder.

Punkt 13.
Møder resten af året 2022.

Bestyrelsesmøde den, 20. September kl. 13 30 - 15 30, Oasen, Grøndalsvej, Haslev

Bestyrelsesmøde den 25. Oktober kl 13 30 - 15 30, Faxe Ladeplads.

Årsmøde, den, 22. November, kl. 17 00 - 19 00 - 21 30.
Kl. 17 00 kursus.
K. 19  00 - 21 30 årsmøde.

Punkt 14.
Susanne og Leif skal til møde med kulturudvalget den 16. 8. For at fremføre vores 
visioner m.m.


