
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 61 

DATO: 29. jan 2019 kl. 16:30  

STED: ”Paraplyen”, Vestergade 4, 4690 Haslev. 

 

REFERAT: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Sang, indledning 

Fremmøde: 

”Når vinteren rinder…” 

 

Alle var mødt. 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden 

a. Nytårshilsen 

b. Tak for gaven 

c. Frivillig Samråd har vedtaget at oprette en 

frivillig pris – beløb kr. 5.000 

d. Borgmesteren har støttet op om aftale mellem 

Røde Kors og Faxe k. vedr. aftale om 

vågetjeneste. Aftalen er nu på plads. 

3. Databeskyttelsesloven 

v. Asya 

Asya gennemgik meget grundigt det regelsæt som Faxe 

kommune arbejder ud fra. En kopi af den anvendte PP 

(Power Point) samt en skrivelse med hovedpunkterne 

blev udleveret. 

Frivilligrådets enkelte medlemmer er omfattet af reglerne. 

4. Kursusudvalget Kursuskatalog er færdig. Alle kurser udbydes. 

Økonomien udefra er endnu ikke på plads. 

5. Foreningernes dag. 

a. Nyt fra underudvalgene? 

 

Møde afholdt i planlægningsgruppen. Arbejdsgrupper er 

nedsat. Liste blev udleveret. De enkelte ansvarlige finder 

selv medlemmer til de enkelte arbejdsgrupper. 

6. Referat fra Frivillig Samråds  

møde d. 24.januar 2019. 

     v. Kurt og Kjeld 

Møde afholdt. Der udarbejdes en liste over personer i 

den kommunale forvaltning, man som frivillig kan 

henvende sig til ved løsning af opgaver. 

Håndbogen om samarbejde m.m. mellem frivillige og 

ansatte revideres. 

Folderen ”Frivillig i Faxe kommune” genoptrykkes med 

enkelte ændringer. 



7. Visionsdag 

a. Kan datoen d.23. marts 

flyttes v. Kjeld? 

Ny dato: 28. marts 2019 kl. 16:30 

Tanken om en pris: ”De usynlige frivilliges pris” blev rejst 

og drøftet. En tanke, der arbejdes videre med. 

8. Bordet rundt. Almindelig orientering 

9. Nyhedsbrev Udkommer i begyndelsen af februar. 

10. Meddelelse fra kassereren Beholdning: kr. 59.236,11 

Modtaget kr. 7.500 fra Faxe komm. 

11. Næste møde. 21. februar kl. 16.30 i Æblehaven, Faxe. 

12. Eventuelt Følgende tages op på næste møde: 

 Gennemgang af struktur – forvaltningerne og 

deres områder i forhold til frivillige 

 Hvad er Frivillig Samråd – om dets 

koordinerende funktioner 

  

04.02.2019 

Svenn Erik Kristensen 

 

 


