
Referat fra Faxe Frivilligråds 38. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i ”Oasen”, Grøndalsvej  8, Haslev  

torsdag d. 13. oktober 2016 kl. 16.00 – 18.00. 

Deltagere: Kjeld Folke Jørgensen, Jette Schmidt, Kurt Sangild, Anne Graulund, 

Jørgen Hansen, Karin Schmidt, Leif Børgesen, Birgit Ambo. 

Afbud fra: Per Willumsen, Asya Sarikaya og Ernst Hansen. 

Vi sang: Marken er mejet 

Gæst: Josefine. Josefine, der er initiativtager til en børnegruppe i Frøgården, fortalte 

om gruppen. Det er en gruppe på 15 – 20 unge piger fra 12 til 18 år, som samles en 

gang om ugen til forskellige aktiviteter. Det er mest piger af anden etnisk herkomst, 

men de vil gerne have nogle flere danske piger, så der blev bedre mulighed for 

integration. 

Et spændende projekt, det var meget interessant at høre om. 

. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser ved formanden. 

Husk at melde jer til frivilligkonferencen den 26. oktober! 

Kjeld har sendt et brev ud til alle foreningerne om repræsentantskabsmødet og 

om emnet: Skal vi have et frivilligcenter. 

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

Karin Schmidt: Der har været afholdt brugerrådsmøde på Paraplyen. 

Leif sagde tak for opmærksomheden til Æblehavens jubilæum. Det var en god 

dag. 

Jette Schmidt: Haslev Frivilliggruppe prøver at få et samarbejde med Røde Kors 

om integration af flygtningefamilier. Der afholdes et møde i Faxe den 28 nov. 

hos Røde Kors i Faxe, hvor man prøver at få fat i nogle danske familier, som er 

interesseret i at komme i kontakt med flygtningefamilier. 

Jette Schmidt har også fået en mail Dansk Flygtningehjælp i København, hvor 

man forsøger at lave natur og friluftstilbud for flygtninge. Projektet starter i 

januar 2017, hvor Dansk Flygtningehjælp og Skovskolen under Københavns 



Universitet inviterer lokale ”integrationsfrivillige”, lokale ”natur- og 

friluftsfrivillige” og lokale samarbejdspartnere til et møde, hvor projektet bliver 

præsenteret. Derefter vil man finde ud af, hvilke muligheder der er for at 

invitere flygtninge ud i den lokale natur omkring Haslev. 

Birgit Ambo: Gigtforeningen har afholdt samtalemøde om slidgigt og smerter 

på apoteket. Der kom ca. 180 og snakkede. 

 

4. Kursusudvalget.  

Har afholdt møde: 

          Udvalget undersøger oplægsholdere til følgende temaer: 

      I. Stress, mobning og konfliktmægling i foreninger (februar/marts) 

      II. Demens og psykiske sygdomme – hvordan gør man som pårørende? 

(maj/juni) 

      III. Bestyrelsesarbejdet – hvorfor er det godt og hvordan bliver man god i    

bestyrelsen? (august) 

      IV. Fonds- og puljeansøgninger som workshop (man tager sin projektidé 

med og får hjælp til at formulere sin ansøgning) (oktober) 

  

 

5. Foreningernes dag: Kort orientering fra evalueringsmødet d.11. oktober. 

Et godt møde. Der blev gennemgået, hvad der var godt og hvad der var skidt, så 

man kunne gøre det endnu bedre næste gang. Økonomien blev også drøftet. 

 

6. Meddelelser fra kasserer. 

 Der står 37.441,74 kr. På kontoen 

 

7. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmøde d. 14. november 2016 kl. 19.00. 

Alt er tilrettelagt og klar. 



8. Eventuelt. 

Kjeld Opfordrer så mange som muligt til at komme til frivilligkonferencen. 

 Kommende arrangementer: 

26. oktober: § 17 stk. 4: Frivilligheds konference på Vibeengskolen kl. 17. 

3. november i Æblehaven i Faxe: Rekrutteringsmøde for ældreforeninger. 

5. november: Sorg og krise kursus. 

14. november kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde i Æblehaven. 

 

Referat: Kurt Sangild 

 


