
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 65. 

DATO: 17. juni 2019 kl. 17:30  

STED: Æblehaven, Nygade 5, Faxe 

 

Dagsorden / REFERAT: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Mødet starter med en sang. 

Fremmøde: 

Fraværnede:  

”Det er forår…” (HS nr. 285) 

 

Kjeld Folke Jørgensen, Anne Gravlund, Kurt Sangild, 

Leif Børgesen, Erik B. Jensen, Mette Størk Henriksen, 

Svenn Erik 

 

Karin Schmidt og Lizzie Skovgaard Nielsen 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden Intet under dette punkt. 

3. Referat fra mødet i Plan og 

Kulturudvalget v. Kurt og Kjeld 

Kjeld og Kurt repræsenterede. Et udmærket møde; ikke 

den store debat; ikke ret mange bemærkninger fra den 

politiske side. Fra vor side en kort redegørelse for vor 

opfattelse af ”den administrative (personalemæssige) 

situation” 

4. Udtalelser til budget 2020 Efter en kort drøftelse blev rådet enige om følgende 

området, hvor vi skulle fremsætte bemærkninger til 

budgetforslag 2020. 

Der henvises til det udsendte materiale. 

A. Plan- og kulturudvalget 

- Booking og betaling for brug af lokaler (PKU 

F-02) 

- Sårbare unge (PKU F-03) 

B. Økonomiudvalget 

Reduktion af adm. personale (ØK F-13) 

 

Svenn Erik udarbejdet et udkast til et svar – 

sendes i første omgang til Mette og Kjeld. Senere 

til alle. 

5. FR – synlighed og vores egen 

selvforståelse: Hvem er vi? 

Debat med udgangspunkt i materiale fra visionsdagen. 

Generelt er vi synlige gennem: Foreningers dag, § 18 og 

79 administration, kursusudbud, tæt forbindelse til 



komm. adm., samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. 

Emnet tages op på senere møder. 

6. ”Frivillig Fredag”. Hvordan 

håndterer vi denne? 

 

Rådet foretager sig intet aktivt. Støtter lokale initiativer. 

Emnet omtales i nyhedsbrevet. 

7. Udviklingsaktiviteten ”Ventilen”.  

Noget nyt? v. Anne, Lizzie og 

Karin. 

Anne redegjorde for kontakten til ”Ventilen”. 

Af deres svar (skr.) fremgår, at de vurderer, at der ikke er 

behov for initiativet i Faxe komm. Henviser til Næstved. 

Af drøftelsen fremgik det, at Anne tager kontakt til SSP 

for at få et indtryk af situationen for unge i Faxe komm. 

Enighed om, at denne indsats er på kanten af vort 

område. 

8. Kursusudvalget. 

a. Samarbejdet med 

Folkeoplysningsudvalget. 

b. Kurserne i efteråret: Hvem 

gør hvad. 

5. okt. 2019 (Sundhedsc.) – ”Få fat i flere frivillige og 

beholde dem.” – kursus bevilget af Center for Soc. Arb.  

21. nov. 2019 (Æblehaven)– ”Brug af soc. medier i 

foreninger” – søges tilskud. Evt. betale selv måske med 

50% tilskud fra Folkeopl. Udv.  

9. Foreningernes dag. 

Referat fra mødet d. 17. juni. 

Tegner godt – aktivt planlægningsudv. Mange nye 

initiativer. 

Mærkbart at adm. medarbejder ikke er til rådighed i 

samme omfang som tidligere. 

10. Bordet rundt - 

11.  Nyhedsbrev i juni. Sendes ud 

12. Meddelelse fra kassereren 53.039,74 kr.  

13. Kommende møde: 3. september 2019 kl. 16. 30 i Paraplyen, Vestergade 4, 

Haslev 

14. Eventuelt. 11. nov. 2019: Frivilligkonference 

18. nov. 2019: Frivilligråd kl. 17:30 / Generalforsamling 

19:00 

09.06.19 

Kjeld F. Jørgensen 

Referat: 

22.06.2019 

Svenn Erik Kristensen 

 

 


