
Referat fra Faxe Frivilligråds 39. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i mødelokalerne under Haslev Bibliotek, Haslev  

mandag d. 12. december  2016 kl. 16.00. 

Deltagere: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Kurt Sangild, Svenn Erik 

Kristensen, Jørgen Hansen, Karin Schmidt, Leif Børgesen, Birgit Ambo, Per 

Willumsen, Asya Sarikaya og Benny Agergaard. 

Vi sang: ”Dejlig er den himmel blå” 

Velkommen til Svenn Erik Kristensen. 

Kjeld bød særlig velkommen til vort nye medlem Svenn Erik Kristensen. Han håbede, 

at Svenn Erik ville føle sig godt tilpas i rådet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. ”Foreningernes dag”. Samtale om fremtiden. 

Vi er enige om at Foreningernes Dag skal fortsætte og at det skal afholdes hvert 

år. Der nedsættes et udvalg, som sammen med personer fra 

Folkeoplysningsudvalget skal udarbejde et oplæg til fremtidens Foreningernes 

Dag. 

Fra Frivilligrådet blev Kjeld, Leif, Per og Anne valgt til udvalget. 

 

3. ”Frivilligcenter”. Skal vi allerede nu gå i gang med forberedelserne af et sådant. 

Frivilligrådet er positivt stemt for at der oprettes et Frivilligcenter i Faxe 

Kommune, men vi afventer Byrådets behandling af § 17 stk. 4 udvalgets 

indstillinger. 

4. Kursusudvalget.  

Udvalget arbejder videre med at finde datoer og oplægsholdere for de foreslåede 

kurser. 

Karin Schmidt træder ud af udvalget og Anne Graulund træder ind i stedet for. 

 



5. Vores folder om ”Frivilligrådet”.  

Det udsendte forslag blev godkendt med enkelte smårettelser. Der udsendes en 

udgave med rettelserne og hvis der ikke er flere rettelser, trykkes folderen i 300 

eksemplarer. 

 

6. Skal vi lave en visions aften/dag i det nye år? 

Ja, Benny Agergaard og Asya Sarikaya laver et oplæg til en aften i marts 

måned fra kl. 16 til kl.  ? 

 

7. Mødedatoer for det kommende år. (HUSK KALENDER FOR 2017). 

Følgende datoer blev fastlagt – alle dage fra kl. 16 til kl. 18. 

23/1 – 20/2 – (20/3 fra kl. 16.30 til kl. 21.30) – 24/4 – 22/5 – 19/6 – 14/8 

 

8. Eventuelt. 

Benny Agergaard takkede på Faxe Kommunes vegne Frivilligrådet for dets 

store arbejde og engagement i årets løb. 

 

 

 

Referat: Kurt Sangild 

 


