
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 66. 

DATO: 3. september 2019 kl. 16:30  

STED: Paraplyen, Vestergade 4, Haslev 

 

Referat: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Mødet starter med en sang. 

Fremmøde: 

Fraværnede:  

”September himmel..” 

 

 

Afbud fra: Leif Børgesen 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden 

a. Gaver til Lisbeth og Asya 

b. Indbydelse til 

frivilligkonference i 

Middelfart d. 22. oktober     

”Lokale frivilligråd i dag og i 

morgen”. 

c. Udtalelse om ”Ensomhed – 

værdighedspolitikken.”(se 

bilag – fil). 

b.  

Tilmelding til formanden, pris Kr.: 200,-, der dækkes ved 

fremsendelse af bilag til kassereren. Tilskud til transport. 

c. 

Udtalelse sendt til Faxe kommune. Kritisk overfor 

økonomien. 

3. Udtalelse til budget 2020. (se 

bilag – fil). 

Udtalelse sendt til Faxe kommune. 

4. ”Ventilen”. Anne skulle kontakte 

SSP om deres indtryk at 

situationen. 

SSP interesseret i et samarbejde.  

Lizzie og Karin er kontaktpersoner. 

Evt. et møde mellem rep. for SSP og Frivilligrådet 

5. Kursusudvalget. 

a. Samarbejdet med 

Folkeoplysningsudvalget. 

b. Kurserne i efteråret: 

Hvordan er situationen? 

Indbydelse til 2 kurser udleveret: 

”Få nye frivillige…” gennemføres d. 12.10.19 i Faxe 

Sundhedscenter. 

”Brug af sociale medier”. Kurset er ansøgt, men ikke 

bevilget p.t. Enighed om, at Frivilligrådet gennemfører 

dette kursus selvom der ikke kommer et tilskud evt. i 

samarb. med Folkeopl. udv. 

6. Foreningernes dag. 

Referat fra møderne d. 14. 

august. 

En god dag med mange besøgende. Vejret godt. 

Indretningen af hallen var bedre end tidligere – mere 

åben. Alle foreninger havde lavet et flot stykke arbejde. 



Megen og god underholdning. 

Arrangementet evalueres i planlægningsgruppen. 

7. Medlemsstatus i Frivilligrådet 

efter repræsentantskabsmødet 

18. november! 

Følgende, der er på valg, ønsker ikke at fortsætte:  

Anne Graulund, Kurt Sangild, Erik B. Jensen, Mette 

Størk Henriksen. 

Kjeld Folke Jørgensen ønsker ikke at fortsætte som 

formand. Fortsætter som ordinært medlem i et år. 

Alle, der går ud, søger at finde en afløser. Giv besked til 

formanden. 

 

 

8. Bordet rundt Ingen bem. 

9. Meddelelse fra kassereren Kassebeholdning: kr. 51.570,79 

10. Kommende møde: Tirsdag d. 8. oktober kl. 16.30 i Æblehaven, Faxe. 

11. Eventuelt. intet 

26.08.19 

Kjeld F. Jørgensen 

 

Referat: 14.09.2019 

Svenn Erik Kristensen 

 

  

  

 


