
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 67. 

DATO: 8. oktober 2019 kl. 16:30  

STED: Æblehaven, Nygade 5, Faxe 

 

Referat: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Mødet starter med en sang. 

Fremmøde: 

Fraværnede:  

”Det lysner over agers felt” 

 

Kjeld, Leif, Kurt, Mette, Lizzie, Benny, Anne, Erik 

 

Svenn Erik, Karin 

1. Godkendelse af dagsorden + valg 

af referent. 

OK 

Ref.: Anne 

2. Meddelelser fra formanden: 

a. Generelt. 

b. 4 tilmeldt til kursus med det 

Nationale Frivilligråd d. 22. 

oktober i Middelfart. 

a. Hvem kan stille op til ”Senior-dage” på Faxe 

Sundhedscenter mandag den 25.11.2019 – ingen 

af de tilstedeværende, men Kjeld vil spørge Svenn 

Erik. 

b. Lizzie, Karin og Anne er tilmeldt kurset. 

3. Status på budget 2020: 

a. Hvilke besparelser ser ud til 

at ramme vores område? 

Intet vedtaget endnu iflg. Benny Agergaard. 

4. Status på ”Ventilen”. Noget nyt. Anne har afh. møde med SSP medarb. og aftaler møde 

mellem ”Ventilen”, Lizzie, Anne, Christina og Charly. 

 

5. Kursusudvalget. 

a. Kurset d. 12. oktober: 

Tilmeldte, traktement, 

tekniske opgaver eller andet.  

b. Kurset d. 30. november: 

status p.t. 

a. 21 tilmeldte til kurset. Alle aftaler er på plads.  

b. Kurset den 30. nov. flyttes til Faxe 

Sundhedscenter. Aftale er truffet med underviser 

– og der er allerede 7 tilmeldinger. Anne sørger 

for reklamer/pressemeddelelse og tilmeldinger. 

 

6. Foreningernes dag. 

a. Referat fra evalueringsmødet 

d. 17. september. 

b. Fremtiden? 

a. 17 af de deltagende foreninger havde returneret 

det udsendte evalueringsskema, og der var generel 

tilfredshed med dagen. 

Der er et ønske om en ny rampe ind til hallen. 

            Forespørgsel fra Øl-entusiasterne om servering af 

alkoholfrit øl og måske Cider på 0,5% - Benny Agergaard 

svarer.     

b. Der afholdes møde om fremtiden d. 9. oktober.        

7. Repræsentantskabsmødet d.18. 

november. 

a. Holdes der kursus i § 18 og 

§ 79 inden 

repræsentantskabsmødet? 

Afholdes i Oasen – Erik bestiller lokale fra 16.00-22.00 

a. JA!– der afholdes kursus fra 17-18.15. 

 



b. Traktement. 

c. Aftenens forløb. 

d. Dirigent. 

e. Nye medlemmer til rådet. 

f. Aftenens indlæg. 

g. Andet. 

b. Benny Agergaard vil sammen med Nina sørge for 

traktement.. 

c. Efter spisningen afholdes generalforsamlingen. 

d. Benny Agergaard har sagt ja til at være dirigent.  

e. Kurt, Mette, Erik og Anne ønsker ikke genvalg. 

            Else Jensen, Faxe har sagt ja til, at gå ind i 

bestyrelsen og flere emner undersøges. Da Kjeld ikke 

ønsker, at fortsætte som formand, skal der vælges en ny 

formand, ligesom der skal vælges en ny kasserer, som 

afløser for Kurt. 

Anne har sagt ja til, at gå ind som suppleant, MEN kun, 

hvis ingen andre vil. 

f. Jytte Madsen vil fortælle om sit frivillige arbejde. 

g. Der serveres frisk frugt, kaffe og kage.  

 

8. Bordet rundt Ingen bemærkninger 

9. Meddelelse fra kassereren Kassebeholdning ca. 50.355,79 kr. 

10. Kommende møde: Repræsentantskabsmødet mandag d.18. november kl. 

19.00 i Oasen, Grøndalsvej, Haslev. 

Vi mødes kl. 17.30. 

11. Eventuelt. Der blev sagt farvel til Mette!  

14.10.19 

Anne Graulund 

 

  

  

 


