
 

Referat fra Faxe Frivilligråd 48. bestyrelsesmøde 

Som blev afholdt i Oasen, Grøndalsvej 8 , Haslev 

tirsdag d. 12. september 2017 kl. 19.00. 

Deltagere:  Kjeld Jørgensen, Leif Børgesen, Jørgen Hansen, Anne Graulund, Kurt 

Sangild, Birgit Ambo, Svenn Erik Kristensen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra:  Karin Schmidt, Per Villumsen 

Vi sang: ”septembers himmel er så blå” 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Kursuskatalog fra Center for Frivilligt Arbejde er udsendt. 

 

3. ”Bordet rundt” – har vi nye relevante ting fra vores bagland? 

Kurt meddelte at aktiviteterne nu er startet i Æblehaven efter ferien. 

På Oasen er aktiviteterne også godt i gang. 

Asya har været til konference på Center for frivilligt arbejde. Undersøgelser 

viser at det frivillige arbejde på landsplan er gået lidt til bage fra 42 til 40 %. 

Asya orienterede om at Syddansk universitet inviterer til konference om status 

af undersøgelsen om samarbejdet imellem de frivillige og kommunerne. Det 

foregår den 2. november på Kultunariet i Haslev. 

4. Opsamling vdr.§18 og § 79 midlerne. Dette er sket siden sidst. 

Der uddeltes en udvidet vejledning til uddeling af paragraf 18 puljen. 

Vejledningen kan læses på kommunens hjemmeside under frivilligt arbejde. 

Som nyt er der til slut i vejledningen givet forskellige eksempler på aktiviteter, 

som kan godkendes eller ikke godkendes. 



5. Kursusudvalget. Sidste nyt. 

Et godt kursus i Æblehaven om ældre og psykiske sygdomme. En dygtig 

foredragsholder og mange tilfredse deltagere. 

Der var 40 deltagere i alt. 

6. Foreningernes dag. Aktuelt nyt, antallet af tilmeldte foreninger samt fordeling af 

opgaver på dagen. 

Der er tilmeldt 52 foreninger. Bannere er sat op forskellige steder. 

De forskellige opgaver blev fordelt, så alt skulle være på plads. 

7. Nyhedsbrev. Tanker siden sidste møde? 

Leif laver nyhedsbrev og sender det ud inden generalforsamlingen. 

10. Meddelelser fra kassereren.  

Der står 37.293,50 på kontoen. 

11. Næste møde: d. 16. oktober 2017 kl. 16.00 på Dalgården i Rønnede. 

12. Eventuelt. 

Intet. 

 

Referat: Kurt Sangild 

 

 

 

 


