
Referat fra Faxe Frivilligråds 36. bestyrelsesmøde 

som afholdtes på Dalgården, Thujavej 19, Rønnede 

Mandag d. 29. august 2016 kl. 19.00. 

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

Schmidt, Birgit Ambo, Jørgen Hansen, Anne Graulund, Ernst Hansen og Asya sarikaya. 

Afbud fra: Leif Børgesen 

Vi starter aftenen med en fællessang. Vi sang: ”Det lysner over agres felt”. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser ved formanden. 

     a. Referat fra mødet d. 27. juni med Erhvervs- og kulturudvalget (Kurt og Kjeld deltog).  

Kjeld fortalte om mødet med udvalget. Et godt og konstruktivt møde med god dialog. 

   b. Husk Erhvervs- og Kulturudvalgets kulturkonference d. 30. november 2016                 

kl. 19 i Faxe (kryds i kalenderen) 

 

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

Fra sidst:  Vågetjenestens møde med kommunen v. Anne Gravlund 

Anne Gravlund 

 Har været til møde med centerchef Tina Norking. Et godt og konstruktivt møde. 

Samarbejdsaftalen med Vågetjenesten skal ændres før den kan underskrives af Tina 

Norking. 

Anne Gravlund laver et forslag til ændring. 

 

   

Karin Schmidt: 

 Paraplyens frivillige har været på studietur til Aarhus. En god tur med masser af 

inspiration. 



 

 Kurt Sangild:  

 36 aktivitetshold starter op i Æblehaven her i september. 

 Der er hustandsuddelt foldere om aktiviteterne. 

 Æblehaven har 30 års jubilæum den 1. oktober. I den anledning afholdes reception  

torsdag den 29, september kl. 13.30 – kl. 15.00 

 

Jette Schmidt: 

Fortalte om flygtningene og de problemer de har. Haslev Frivilliggruppe prøver at hjælpe 

dem så godt de kan. 

 

Asya Sarikaya: 

Konference afholdes af paragraf 17 stk. 4 udvalget den 26. oktober, hvor der fortælles om 

resultatet af udvalgets arbejde og de ideer, der er fremkommet. (§ 17 stk. 4 udvalget er et 

midlertidigt udvalg for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund, som byrådet har 

nedsat). 

Resterende beløb fra Paragraf 18 midler ca. 80.000 kr. kan søges nu. 

Der kommer en side på kommunens hjemmeside, hvor foreninger kan booke lokaler. 

 

Birgit Ambo: 

Oasen har delt brochurer ud i omegnen, som omtaler Oasens tilbud. 

Har været til møde med, udsatterådet, men hun har ikke lyst til at fortsætte i dette råd. 

Karin Schmidt eller Kjeld Folke overtager pladsen i udsatterådet. 

Birgit er også kommet med i handicaprådet. 

Birgit har haft en køretur på el- scootere sammen med Ivan Lilleng og ingeniør Claus Just 

Madsen fra kommunen. 

Det var en god øjenåbner for deltagerne fra kommunen og mange steder skal stierne laves 

om eller ændres, så de bliver lovlige og bedre egnede til el -scootere. 

 



4. Oprydning af foreningsnavne på hjemmesider. V. Asya (Nogle medlemmer fik 

foreningsoversigt med hjem ved forrige møde – kig den igennem inden mødet). 

Den udsendte oversigt blev nøje gennemgået og redigeret. De to sidste sider laves 

næste gang. 

 

5. Kursusudvalget. Kurset d. 20. august på Faxe Sundhedscenter: ”Rekruttering og 

fastholdelse af frivillige”. (evaluering). 

               Et godt og inspirerende kursus. 

 

6. Foreningernes dag: Referat fra udvalgsmødet og orienteringsmødet d. 25. august. 

Der har været afholdt gode bestyrelsesmøder. Det var et godt og velbesøgt 

orienteringsmøde den 25. August. Der var en god stemning på mødet.2 

                Kjeld søger om sponsortilskud til underholdning ved hr. Skæg hos div. firmaer. 

                Folkeoplysningsudvalget har givet en underskudsgaranti på 10.000 kr.                                                                                   

                                                                                                                                   

                Frivilligrådet afgør om der er penge til tilskud til Foreningernes dag ved      

                regnskabsårets afslutning.    

    

7. Meddelelser fra kasserer. 

Der står 29.784,74 kr. på kontoen. 

 

8. Revision af vores folder. Sidste nyt vedr. ”lay out” ved Kurt. (se tidligere udsendte 

forslag). 

Vi bruger eksemplet med det aflange bord 

 

9. Næste møde mandag d. 26. september kl. 19.00 i ”Huset” Faxe Ldp. 

 



10. Eventuelt. 

Vi venter med spænding på hvad budgetforhandlingerne bringer. 

Vi bør se på kriterierne for uddeling af paragraf 18 midlerne i næste periode. 

 

               Kommende arrangementer:  

              a. 18. september: Foreningernes dag. 

              b. 26. oktober: §17 stk. 4: Afsluttende konference. 

             c. 5. november: Sorg og krise kursus. 

 

Referat: Kurt Sangild 


