
Referat fra Faxe Frivilligråds 33. bestyrelsesmøde. 

Som afholdtes på Rønnede Gl. Rådhus. 

Mandag d. 11. marts 2016 kl. 19.00. 

Deltagere: Kjeld Folke Jørgensen, Jette Schmidt, Kurt Sangild, Leif Børgesen, Per Villumsen, Karin 

Schmidt, Birgit Ambo, Jørgen Hansen, Ernst Hansen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra Anne Graulund. 

 

Vi startede aftenen med en fællessang. 

 

Vi sang: ”Kom maj du søde milde” 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

 

2. Meddelelser ved formanden. 

 

Kjeld oplyste at vedtægterne var sendt til godkendelse for nogle redaktionelle rettelser til 

Jørgen, Kjeld og Kurt. Vedtægterne er nu til godkendelse i kommunen. 

Brev sendt ud til alle foreninger med kursusprogrammerne. 

Kjeld har besøgt Oasen i forbindelse med indvielsen af de nye faciliteter. 

Kjeld har besøgt Birgit i anledning af rund fødselsdag. 

 

 

3. ”Bordet rundt”. Aktuelt fra vores bagland. 

 

Karin: Lidt for nedadgående med besøg på Paraplyen. Der mangler en del frivillige 

 

Ernst: Nogle foreninger er utilfredse med at Foreningernes Dag for tredje gang er i Haslev og 

ikke skifter geografisk. 

 

Per: Arbejder med planlægning af foreningernes dag. 

 

Birgit: Der er åbent hus på Oasen den 27 april fra kl. 10 til kl 12. Alle er velkommen.  

Der er dalende tal på besøgende på de forskellige aktiviteter. Pladsen er lidt for trang. 

Der er valgt ny bestyrelse for Oasen med en del gengangere. 

Gigtforeningen har holdt møde med en psykolog fra gigtforeningen. Godt møde med mange 

gode spørgsmål og en god debat. I denne måned kommer apotekeren og oplyser om 

bivirkninger ved indtagelse af medicin. 

 

 



Jørgen: Har været til to møder vedrørende værdighedspolitikken. Mødet manglede oplysninger 

om det resultat der var fremkommet på første møde. 

Jørgen har også mødt kritik af at foreningernes dag igen afholdes i Haslev. 

 

Leif: 

Kurset om ensomhed blev flyttet til Æblehaven. Et godt kursus med 67 deltagere. 

Æblehaven har afholdt afslutning for aktivitetsholdene med 225 spisende deltagere og 

underholdning ved Kirsten Siggaard. 

 

Jette: Nyt projekt med kor for flygtninge ledet af Kim Søegren.  

Nogle unge piger fra Haslev vil gerne samle unge danske piger sammen med flygtningepiger 

for at fremme integrationen. Det er i Haslev Frivilliggruppes regi. 

 

Kjeld: Gruppen ”modne mænd” under Haslev Frivilliggruppe er i gang med kolonihaveprojekt. 

 

 

 

4. Besparelsesforslag fra kommunen: vores udtalelse. 

Frivilligrådets høringssvar til kommunen er tidligere udsendt til Frivilligrådet.  

 

 

5. Kursusudvalget. Orientering om de kommende kurser. 

 

Kurset om ensomhed afholdt i Æblehaven var en succes med 67 deltagere. 

 

Kurset den 29. oktober søges flyttet til en anden dato og til Æblehaven. 

 

Der efterlyses forslag til kurser næste år - bedes medbragt på næste møde. 

 

 

 

6. Referat fra § 17 stk. 4 udvalgets temadag v. Kurt og Kjeld. 

 

Der var arrangeret en udflugt til frivilligcenterne i Slagelse og Sorø. 

Ved hjemkomst til Haslev var der et oplæg om hvordan de håndterede frivilligarbejdet i 

Vordingborg kommune ved Helle Græsdal. De havde en ordning, hvor Frivilligråd og 

Folkeoplysningen faktisk var slået sammen. 

En fin dag, hvor vi fik inspiration og oplevede, hvordan man lavede frivilligt arbejde andre 

steder. Men vi savnede byrådsmedlemmerne på turen. 

 

 

7. Referat fra møde i ”Foreningernes dag” udvalg. 

 

Arbejdsmøde afholdt den 25. marts. Nye folk fra N – modul klubben er kommet med i udvalget, 

og kom med nye ideer. Erhvervslivet skal forsøges inddraget mere. 

Introduktionsmøde afholdes den 26. april på Kultunariet i Haslev. 



 

 

 

 

8. Gennemgang af § 18 og § 79 tildelingen i år. Se vedhæftede filer. 

 

Der var en del spørgsmål, som blev besvaret af Asya. 

 

 

 

9. Meddelelser fra kasserer. 

 

Der står 50.751,26 kr. På kontoen 

Der skyldes ca. 20.000 kr. til kurset for ensomhed. 

 

10. Fokuspunkter. Kort punkt. 

 

Tages op på næste møde. 

 

 

11. Næste møde: 

 Den 9. Maj kl.19.00 på Oasen i Haslev. 

(mødet den 17. Maj aflyses – flyttes til den 9. Maj) 

Møde igen den 6. juni. 

 

 

 

12. Eventuelt. 

 

Asya meddelte at vi ikke mere kan bruge Rådhuset i Rønnede til møder, da bygningerne er 

solgt. 

 

 

Referat: Kurt Sangild 

 

 


