
Formandens beretning: Repræsentantskabsmødet d.4. marts 2021. 

 

Indledning. 

Som bekendt måtte vi aflyse vores planlagte repræsentantskabsmøde d.12.november 2020 i 

Æblehaven, Faxe. Coronaen spændte ben for det, som det næsten hele 2020 spændte ben for 

rigtig mange ting, ikke mindst i vores foreningsarbejde og det frivillige arbejde. 

Derfor må vi mødes til dette virtuelle repræsentantskabsmøde. Vi har besluttet, at udskyde 

valget til vi igen kan afholde et rigtigt repræsentantskabsmøde. Indtil da vil det ”gamle” 

Frivilligråd blive siddende.  

Coronaen betød også, at rigtig mange af de mennesker, der i det daglige havde deres sociale 

netværk sammen med andre i f.eks. Dalgården, Oasen, Æblehaven, Ældresagen med mange 

flere steder ikke kunne være sammen. For mange betød det ensomhed og tristhed. Til gengæld 

oplevede vi også, at rigtig mange af jer var gode til at tage jer af hverandre i mindre grupper. 

Stor tak for det. I de måneder restriktionerne var lempet, oplevede vi med det samme 

foreningernes kreativitet med at tilpasse deres aktiviteter til de givne omstændigheder. Flot. 

Vi havde den glæde at få en ny foreningskonsulent i foråret 2020: Nicolai Nøddebo. Nicolai 

startede i Faxe kommune samtidig med at landet blev lukket ned. Det var ikke nogen ønskestart 

for Nicolai. Dengang som nu: Stort velkommen til dig. 

 

Rådet arbejde i 2019/20/21. 

Alle 9 pladser i Frivilligrådet har været besat og stadig med medlemmer, der dækker over 

områder fra ældre, syge, handicappede, børn og udsatte m.m. Vi har afholdt 7 møder. 

 

Visionsdag. 

I 2020 ville vi igen prøve at få inspiration udefra og havde planlagt en ”visionsdagstur” i foråret. 

Også det satte Coronaen en stopper for – desværre. 

 

Foreningernes Dag. 

Arrangementet skulle have været afholdt søndag d. 6. september 2020 ved Kultunariet i Haslev. 

Den 4 mands arbejdsgruppe var godt i gang med de tidlige forberedelser, da landet lukkede ned, 

og større forsamlinger ikke måtte finde sted. Derfor måtte vi også aflyse Foreningernes Dag i år. 

 

Årets kurser. 

Lørdag d. 30. november 2019 nåede vi at afholde kurset: ”Brug af sociale medier i foreninger” v. 

underviser Jeanette Refstrup. De blev en spændende dag med et fuldt undervisningslokale. 

Vores kursusudvalg havde planlagt et kursus i Æblehaven d.25. april 2020 med titlen                       

” Fundamentet for et stærkt frivillig-engagement”.  Dette måtte også aflyses. Derfor valgte vi 

ikke at arrangere flere kurser før landet igen lukkede op. 

De sidste år har vi tilrettelagt vores kurser i samarbejde med ”Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde” i Odense. 

 

 



§18 og § 79 midlerne. 

Til fordeling i 2020 havde vi i § 79 midler ca.430.000 kr. som alle blev uddelt i foråret. Af § 18 

midler ca. 440.000 kr. som blev uddelt med 367.000 kr. i foråret og resten i efteråret.  

 

Møde med Plan og kulturudvalget. 

D. 23.juni var Else og jeg – igen i år – inviteret til en halv times snak med Plan og Kulturudvalget. 

Det blev et godt møde, der i år havde mere tid til dialog, nu hvor flere af vores aktiviteter var 

lukket ned. Igen må det siges, at dialog altid er godt. 

 

Nyhedsbrev. 

Vi har i år ikke udsendt så mange nyhedsbreve, som vi plejer. Kun 2 blev det til. Til gengæld har 

Kultur og Fritidsforvaltningen i Faxe kommune udsendt en del breve, der også dækker vores 

område. 

 

Budget 2021. 

Da Frivilligrådet fik budgetudmeldingen på budget 2021 måtte vi i år konstater, at de udmeldte 

besparelser stort set lå udenfor vores område eller blev godt varetaget af andre f.eks. 

Ældrerådet. Derfor valgte vi ikke at kommentere budgettet i år. 

 

Frivilligt Samråd. 

Vi har 2 repræsentanter i Frivillig Samråd: Else Jensen og Anne Graulund. Rådet har i 2020 

afholdt 5 møder og arbejdet med evaluering og opsamling på anbefalingerne fra det tidligere § 

17 stk. 4 udvalg. Tilrettelagt ”Frivillighedskonferencen” i november. Drøftelse af det nationale 

frivillighedscharter. Høring af ny kultur og fritidspolitik.  Talt om Coronaen med dets 

restriktioner og håndteringen af denne. 

 

Frivilligkonferencen 2020. 

Konferencen fandt sted d.20.november på Kultunariet. Aftenens indlæg kom fra antropolog 

Mette Wang fra ”Center for Frivillig Socialt Arbejde”. Emnet var: ”Den danske foreningsmodel, 

internt og eksternt samarbejde og nye muligheder set i lyset af Covid-19.”.  

 

Frivilligprisen 2019. 

Det var en stor glæde at Rigmor Hansen, tilknyttet Dalgården, fik Frivilligprisen for 2019, for sit 

store frivillige arbejde gennem mange år. På dagen for overrækkelsen skinnede solen og rigtig 

mange var kommet for at ønske Rigmor tillykke. Så velfortjent. 

 

Slutteligt. 

Jeg vil gerne sige alle foreninger og de frivillige tak for jeres kæmpe indsats til glæde for 

så mange mennesker. Vi vil alle så gerne gøre en forskel som mennesker – I gør en 

forskel, en stor forskel. Tak for det. 

Tillige vil jeg også sige en kæmpe tak til mine gode ”rødder” i Frivilligrådet for et meget 

anderledes år. Tak fordi I altid er så gode at være og lave noget sammen med. Desværre 



har året været rigtig svært at navigere i, og alt det vi synes er sjovt at arrangere, har vi 

måtte aflyse.  

Også en tak til Benny, Nicolai og ikke mindst de gode medarbejdere på jeres forvaltning: 

tak for samarbejdet i året der er gået.  

Vi vil også gerne sige tak for samarbejdet til Frank Sørensen, Rønnede, som har valgt at 

forlade Frivilligrådet.  

Vi glæder os usigeligt meget til, vi alle igen må mødes og få hjulene i gang igen. 

Vi glæder os også til at kunne invitere til et rigtigt repræsentantskabsmøde i efteråret 

med valg og det hele. 

Alt godt til jer alle og endnu engang tak for jeres indsats og samarbejde. 

Tak for ordet. 

  

 

 

 


