
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 64 

DATO:  7. maj 2019 kl. 16:30  

STED: Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev 

 

Dagsorden / REFERAT 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Mødet starter med en sang. 

Fremmøde: 

Fraværnede:  

”Kom maj du søde milde..” 

Kjeld, Kurt, Leif, Erik, Karin, Mette, Lissi, Anne og 

Svenn Erik 

Benny deltog i en del af mødet. 

Anne deltog til at begynde med og efter aftale med 

formanden i et andet møde  

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden 

a. Samarbejdet med 

forvaltningen p.t. 

Karen Raff (Faxe komm.) er kontaktperson i forbindelse 

med For. Dag. 

Almindelig kontakt til Faxe komm. sker til Benny 

Frivilligprisen for 2019 gik til Jytte Madsen – rådet var 

repræsenteret. 

Mødet med udvalget er 28. maj – Keld og Kurt deltager. 

 

3. Mødevirksomhed i FR. 

 a. Skal vi max have 8 møder 

årligt? 

b. Tidspunktet for møderne? 

Vi lægger os fast på max. 8 ordinære mødet om året. 

Fragår: jan., juli, aug., (dec) 

Møderne afholdes så vidt muligt hver 5. uge. 

Der laves en kalender efter hver generalforsamling.  

Møderne begynder normalt kl. 16:30 

 

4. Skal der arbejdes på at 

dagsordenen først udsendes 1 

uge før mødet? 

Frivilligrådet besluttede på dette møde, at dagsordenen 

fremover sendes ud en uge før mødet afholdes. (fravigelse 

fra vedtægterne) 

5. Er mængden af oplæg og 

materialer op til møderne 

tilfredsstillende? 

 

Fortsætter som vi plejer. 

6. Udviklingsaktivitet: Skal vi have 

en ”ventilen” i Faxe kom?  v. 

Anne, Lizzie og Karin. 

Tilbagemelding fra organisationen: ”Gør unge mindre 

ensomme” – de ønsker ikke at støtte en etablering af en 

”Ventil” i Faxe komm. 

Organisationen tilbyder at holde et møde med 



Frivilligrådet. 

Der arbejdes videre med emnet. Anne, Lizzie og Karin er 

kontaktpersoner. 

 

Under dette punkt blev der rejst en debat. Er vi stadig i 

overensstemmelse med den/de grupper, som det enkelte 

medlem repræsenterer. 

Emnet må være til stadig afklaring. 

En proces, der aldrig afsluttes. 

 

7. Kursusudvalget: 

Fremtidige kurser. 

Kursusdagen d. 27/4 blev aflyst p.gr.a. for ringe 

tilslutning. 

Center for Soc. Udv. Har bevilget kurset: ”Få fat i flere 

frivillige” 

Kurset ”Sociale medier” søges til efteråret. 

Der var enighed om, at økonomien tillader, at rådet selv 

afholder udgifterne til et kursus om året. 

I næste nyhedsbrev spørges foreninger om i hvilke 

emner, de ønsker kurser. 

Det nedsatte udvalg fortsætter sit arbejde efter 

sommerferien. 

Der bør evt. tages kontakt til Folkeoplysningsudv. om et 

samarbejde. Udgiftsfordeling vil være 50/50. 

 

8. Foreningernes dag. 

Referat fra mødet d. 5. april. 

En række møder afholdt. Mærkbare problemer i 

planlægningen p.gr.a. medarbejders sygdom. Megen 

viden koncentreret hos denne person og på hendes PCer. 

Medarbejder – Karen Raff – en stor hjælp i den 

nuværende fase. 

Stor tilslutning til arrangementet – på infomødet deltog 

ca. 60 pers. Repræsenterende ca. 40 foreninger. 

9. Bordet rundt Almindelig orientering 

10.  Nyhedsbrev Udsendes 2 gange om året – sidst i juni og sidst i 

december. 

Vanskeligt at få stof fra foreningerne. 

11. Meddelelse fra kassereren Beløb til disposition: kr. 53.314,74 

12. Kommende møder (- husk jeres 

kalender). 

 

 

 

 

17. juni – 17:30-20:00 – Æblehaven 

01. sep. – Foreningernes dag. 

03. sep. – 16:30 – Paraplyen 

08. okt. – 16:30 – Æblehaven 

12. nov. - Generalforsamling 

19. nov. Frivilligkonference 



 

Prioritering af kommende 

emner: 

a. FR synlighed. 

b. ”Frivillig Fredag” 

c. Samarbejde med 

Folkeoplysningsudvalget om 

kurser? 

 

Disse emner tages op på de kommende møder. 

 

13. Eventuelt.  

23.4.19 

Kjeld F. Jørgensen 

13-05-2019 

Svenn Erik Kristensen 

 


