
Referat fra Faxe Frivilligråd 32. bestyrelsesmøde. 

Som blev afholdt på Rønnede Gl. Rådhus. 

Mandag d. 22. februar 2016 efter den ekstraordinære generalforsamling. 

Deltagere: Kjeld Folke Jørgensen, Jette Schmidt, Anne Graulund, Jørgen Hansen, Karin Schmidt, 

Leif Børgesen, Birgit Ambo, Ernst Hansen, Kurt Sangild, Asya Sarikaya og Benny Agergaard. 

Ikke mødt uden afbud: Per Willumsen. 

 

Vi startede aftenen med at synge: ”Spurven sidder stumt bag kvist”. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser ved formanden. 

Kjeld bød velkommen til bestyrelsesmøde og særlig velkommen til Ernst Hansen, som er indtrådt i 

bestyrelsen i stedet for Ole Jørgen Stenvig, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. 

 

a. Orientering om for.sk. møder (afholdte + kommende). 

Der har været afholdt møde i § 17 stk. 4 udvalget. Arbejdet går støt fremad og dialogen er god og 

positiv imellem de forskellige deltagere. Den 9. marts har udvalget en temadag, hvor man blandt 

andet skal se på frivilligt arbejde i Slagelse og Sorø. 

Kjeld har deltaget i indvielsen af de nye lokaler til ”Oasen” på Grøndalsvej og han overrakte en 

buket blomster fra Frivilligrådet. 

Der har været en henvendelse fra støttegruppen ”Haslev Frivilliggruppe” en støttegruppe for 

flygtninge. Det drejede sig om lokaler i det nye ”Kultunariet”.  I Kultunariet kan man ikke bestille 

faste lokaler. Man kan reservere lokaler, men man kan risikere at måtte rykke, hvis lokalerne skal 

bruges til andre arrangementer. 

 

3. ”Bordet rundt”. Nyt punkt fra arbejdsdagen. 

Jette Schmidt oplyste at Haslev Frivilliggruppe har meget travlt med de mange flygtninge. Der 

foregår rigtig mange ting og der er rigtig mange frivillige danskere, der hjælper. 

 

Birgit Ambo oplyste at aktivitetscentret Oasen oplever at der kun kommer ca. halvdelen af det 

antal brugere, der kom, da de boede på Tingvej. 

 

Jørgen og Kurt havde været til et møde med Faxe Kommunes forvaltning om den nye 

Værdighedspolitik. 

Et godt møde, hvor der var mange gode forslag til, hvad værdighed er og hvordan det kunne vises. 

Der deltog to repræsentanter fra Ældrerådet, to fra Frivilligrådet, to fra handicaprådet og to fra 

pårørendegrupper. Vi var inviteret til dialogmøde med Martin Holmsgaard og Louise Nordgaard 

fra Faxe Kommunes forvaltning.  

 

Der bliver indkaldt til et offentligt møde om det samme den 16. marts kl. 16 – kl. 18 på Faxe 

Sundhedscenter. 

 



 

 

 

4. Kursusudvalgets oplæg til kurser i 2016 – fortsat fra sidst. 

Kursusfolderen er færdig og der er nu fastlagt 4 kurser i det indeværende år. 

Den 2. april: ”Ensomhed – er det et valg?” Kl. 10 – 16 på Faxe Sundhedscenter. 

 

Den 28. maj: ”Foreningens image – hvordan?”   Kl.  10 - 16 på Fax Sundhedscenter.  

Arrangeres i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. 

 

Den 20. august: ”Rekruttering og fastholdelse af frivillige” Kl. 10 – 16 på Faxe Sundhedscenter. 

Arrangeres i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget. 

 

Den 29. oktober: ”Sorg og krise” Kl. 10- 16 på Faxe Sundhedscenter. 

 

Læs nærmere i kursuskataloget. Hvis du mangler kataloger eller gerne vil have flere oplysninger 

kan de fås hos kursusudvalget: Asya Sarikaya på tlf. 29 42 17 55, Karin Schmidt på 50 74 14 56 

eller hos Per Willumsen på tlf. 31 15 37 92. 

 

Kursuskataloget blev godkendt og der var stor ros til udvalget for deres arbejde. 

 

 

5. Skal vi revidere Frivilligfolderen? 

Det blev besluttet at vente til efter næste repræsentantskabsmøde med at udgive, men Leif 

Børgesen og Kurt Sangild blev valgt til at komme med et udkast til revidering. 

 

6. Referat fra første møde i ”Foreningernes dag” udvalg. 

1. møde er afholdt. Planlægningsgruppen består af: Ernst Hansen, Aksel Hein, Frank 

Mortensen, Leif Børgesen, Per Willumsen, Kjeld Jørgensen. Karin Schmidt, Else Jensen og 

Asya Sarikaya. 

Foreningernes Dag bliver i år den 18. september i Haslev. 

 

7. Meddelelser fra kasserer. 

Der står 51.303,76 kr. på kontoen. 

 

8. Drøftelse af det kommende års fokuspunkter ud fra arbejdsdagens konklusioner. Nedsættelse af 

diverse udvalg. 

Ved redigering af frivilligfolderen skal nogle af fokuspunkterne skrives ind. 

På næste møde skal vi gå nærmere i dybden med nogle af fokuspunkterne og fordele opgaverne. 

Hvad synes du er vigtigt, og hvad vil du gerne arbejde med? Tænk over dette til næste møde!! 

 

9. Næste møde: 11. april 2016 kl. 19.00. 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

 

Referat: Kurt Sangild 


