
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 60 

DATO: torsdag, d. 6. december 2018 kl. 17.00 

STED: Haslev Bibliotek, mødelokal nr. 2 

 

REFERAT: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Sang, indledning ”Der er noget i luften” 

Herefter bød formanden velkommen til 2 nye 

medlemmer, Mette og Lizzie. 

Mødet fortsatte med en kort præsentation fra de enkelte 

medlemmer. 

Alle medlemmer var mødt.  

Herefter gik mødet over til den udsendte dagsorden. 

 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden 

a. besøg i det Nationale 

Frivilligråd 

a) Form. deltog og fortalte kort om FR. arbejde i Faxe K. 

Stor lydhørhed i rådet, der udtrykte glæde ved at høre om 

arbejdet rundt i landet. 

Deltaget i Kulturkonferencen – Chr. Have talt om 

frivillighed og omtalte her muligheden for at skaffe midler 

gennem partnerskab med f.eks. private firmaer. 

3. Kort evaluering af 

repræsentantskabsmødet 

Enighed om, at det havde været et godt forløb. Bedre styr 

på valghandlingen fremover. Mødet skal fremover 

tidsmæssigt koncentreres.  

4. Referat fra ”Frivillig 

Konferencen” – 20/11 2018 

Det havde været en meget spændende og indholdsrig 

konference. Paneldebatten havde mange gode indslag. 

Tydeligt, at der er behov for en drøftelse / dialog omkring 

frivillige i daginstitutionerne i Faxe kommune. 

Det blev besluttet, at punktet tages op på næste møde i 

Frivilligsamråd. 

5. Kursusudvalget 

A. Nyt om kurserne i 2019 

B. Medlemmer i udvalget 

Kursuskatalog for 2019 er klar. 

Der er usikkerhed omkring finansieringen af visse 

foredrag fra Centret for Frivillig Arbejde. 

Spørgsmålet tages op, når der er en afklaring. 

6. Foreningens dag Kort redegørelse fra formanden. 



a. Ref. fra Styregr. møde d. 

29/11 2018 

b. Medlemmer til 

arbejdsgruppen 

Foreningernes dag afholdes 1. søndag i september 2019. 

Det foreløbige budget: Faxe komm. – 80.000 kr; 

deltagerbetaling – 15.000 kr. 

Styregruppen har nedsat 4 planlægningsgrupper (det 

praktiske arbejde, underholdning, PR, kontakt til 

lokalområderne). 

Der dannes et antal arbejdsgrupper i forbindelse med 

afholdelse af Foreningernes dag. 

Der vedlægges som bilag et notat fra administrationen om 

rammerne for Foreningernes dag. 

7. Visionsdag Det blev besluttet at afholde en visionsdag i marts måned. 

2 deltager i planlægning sammen med repræsentanter fra 

adm. Erik og Svenn Erik blev udpeget. Adm. indkalder til 

1. møde. 

8. Udflugt i foråret 2019 Punktet udsættes til et senere møde. 

9. ”Bordet rundt” Oasen afholder julebasar lørd. d. 8. dec. 

 

Skleroseforeningen afholder julefrokost (f. medlemmer) 

på Slangerupgård – 39 deltagere. 

 

Røde kors og Ældresagen har afholdt 2 arrangementer - 

“Samtalecafe om døden” og “Min sidste vilje”. 

Paraplyen afholder juleaften med 28 deltagere. 

Æblehaven skal have ny leder, julebasar d. 7. nov.. 

21.jan. afholdes møde for de frivillige, nyt nummer af 

Æbleskuddet er udsendt. Ny sæson starter medio januar. 

Administrationen v/Asya: Køge kommune har vist 

interesse for Faxe k. måde at administrere § 18 og § 79 

midler. 

Ungepuljen fjernet i budget 2019. 

10. Nyhedsbrev Sendes ud inden jul. 

Referatet og nyhedsbrev optages på Faxe Kommunes 

hjemmesiden. 

11. Meddelelse fra kassereren Kassen viser en beholdning på kr. 53.671,07 

12. Møder for 1. halvår 2019 29. jan kl. 16:30 i Paraplyen; 21. feb kl. 16:30 i 

Æblehaven; 23. mar. Kl. 10:00-15:00 (visionsdag) i 

Æblehaven; 7. maj kl. 16:30 i Oasen.  



13. Eventuelt Intet 

Frivilligrådet afholdte sin årlige julefrokost. 

10-12-2018 

Svenn Erik Kristensen 

 

 


