
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 69. 

DATO: 16. december 2019 kl. 18.00 - ca. kl. 19.  

STED: I mødelokale 2: ”Novellen”, Haslev Bibliotek (kælderen), Haslev 

 

REFERAT: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Mødet starter med en sang. 

Fremmøde: 

Fraværnede:  

”Hvad er det, der gør jul….” 

Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Leif Børgesen, 

Svenn Erik Kristensen, Karin Schmidt, Heidi Jappe 

Holm, Frank Sørensen, Lizzie Skovgaard Nielsen, Else 

Jensen og Benny Agergaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden. godkendt 

2. Meddelelser fra formanden: 

a. Velkommen til 3 nye 

medlemmer + 

præsentationsrunde 

b. Kort ref. om deltagelse i 

konference i Middelfart. 

d.22.10.19. 

c. Frivilligkonferencen d. 

11.11.19.  

d. Ref. fra deltagelse i 

Seniorkonference d. i Faxe 

d. 25.11.19 

a) Formanden bød de nye medlemmer velkommen. 

Kort præsentation hele vejen rundt. 

b) Det nationale Frivilligråd stod som arrangør – en 

god og inspirerende dag. 

c) Tilfredshed med dagen. Ca. 50 deltagere. 

d) 2 fra Frivilligrådet deltog – vil gerne lade sig 

repræsentere en anden gang. Vil gerne medvirke 

mere aktivt. 

3. Kort evaluering af 

repræsentantskabsmødet 

d.18.11.19. 

Enighed om, at mødet forløb godt. 

4. Referat fra mødet med 

”Ventilen” i Næstved v. Lizzie. 

Rettet mod ensomme unge. Organisationen arbejder på 

en kontakt bl.a. til gymnasierne. Org. er af den mening, at 

Faxe komm. er for lille til en afdeling. 

Det videre arbejde sættes i bero. 

5. Kursusudvalget. 

a. Evaluering af vores 2 sidste 

kurser d. 12.10.19 og 

30.11.19 

b. Fremtidige kurser. 

a) Stor tilfredshed med de afviklede kurser. 

b) Plan over forskellige kurser blev udleveret af 

kursusudvalget. Der ansøges om tilskud til: 

Kursus 2 (”Motivation: Fundamentet for et stærkt 

frivillig-engagement”) og 

Kursus 3 ( ”Gør jeres ansøgning skarp og få 



pengene” 

De andre kurser i forslaget holdes i baghånd. 

Endvidere søges til et kursus: ” Velkomst til nye 

medlemmer af bestyrelsen”. 

6. Frivilligprisen 2019. Formanden har sendt besked ud til ca. 70 foreninger. 

7. Visionsdag i 2020?  Arbejdsgruppe nedsat: Kjeld, Svenn Erik, Frank og 

Heidi. 

Kjeld er ankermand og den, der indkalder til møde. 

8. Datoer for møderne for næste 

år. 

22. jan. 2020 – Æblehaven 

26. feb. 2020 – Paraplyen 

18. mar. 2020 – Æblehaven 

13. maj 2020 – Paraplyen 

 

Alle møder holdes fra kl. 16.00 til 18.00 

 

9. Bordet rundt. Udsat 

10. Kørepenge til møder o.l.? (hvis 

der er tid til det). 

Arbejdsgruppe nedsat: Kjeld, Else og Lizzie. 

11. Eventuelt. intet 

7-12-19 

Kjeld F. Jørgensen 

 

Referat 22-12-2019 

Svenn Erik Kristensen 

 

 


