
Referat fra Faxe Frivilligråds 47. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe 

mandag d. 14. august 2017 kl. 16.00. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Leif Børgesen, Karen Schmidt, Birgit Ambo, Svenn Erik Kristensen,  

Per Villumsen, Kurt Sangild, Anne Graulund, Jørgen Hansen og Benny Agergaard. 

Vi sang: ”Du danske sommer jeg elsker dig”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Kjeld bød velkommen tilbage fra ferie. 

a. Orientering om dialogmødet d. 26. juni 2017 v. Kjeld og Kurt 

Kjeld orienterede om dialogmødet med Erhvervs- og Kulturudvalget. Det var et godt møde på en 

halv time, hvor Kjeld og Kurt på skift orienterede om Frivilligrådets arbejde. 

b. Orientering om indstilling til årets handicappris. 

Punktet er flyttet til punkt 9 

c. Kjeld deltog i TV2`s dækning af ”Det bedste ved Faxe”. 

Kjeld orienterede om indslaget på tv 2 optaget på Fedlejren. Et godt indslag, men Kjeld syntes det 

var for kort i forhold til forarbejdet. 

      d. Frivilligt samråd. 

Kjeld spurgte Benny om hvornår ”Frivilligt Samråd” starter med at holde møder.   Det gør det 

snart, og man forventer at afholde 2 møder i år. 

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

Anne fortalte lidt om Røde Kors arbejdet i Haslev. 

Birgit fortalte at de var ved at starte op i Oasen efter ferien. 

Per fortalte at folkeoplysningsudvalget var ved at finde ud af, hvordan aldersfordelingen er i 

foreningerne og hvordan tilskuddet fordeles. Der er kommet ny lovgivning om, hvornår og 

hvordan man må give tilskud efter folkeoplysningsloven. 

Karin fortalte at Paraplyen er kommet godt i gang efter ferien. 

 

 



4. Opsamling vdr.§18 og § 79 midlerne. Planlægning af det videre forløb. 

Supplerende retningslinjer – udvidelse af beskrivelserne af reglerne udarbejdes af Jørgen, Svenn 

Erik og Kjeld i samarbejde med Benny og Asya. 

5. Frivilligcenter. Nyt fra Erhvervs- og kulturudvalgets møde vdr. behandlingen af vores udtalelse? 

Udvalget tager Frivilligrådet og folkeoplysningsudvalgets udtalelse om oprettelse af et 

Frivilligcenter til efterretning. Anbefalingen af at bruge de afsatte penge i budgettet til at oprette 

en stilling som forenings-/frivilligkonsulent tages op på næste møde i udvalget den 28. august. 

6. Kursusudvalget. 

Kurset om bestyrelsesarbejdet er tilmeldt 5 personer. 

Kurset i Æblehaven om ældre og psykiske sygdomme har 10 tilmeldte. 

Frivilligrådet laver evaluering af kursusprogrammet på næste møde, så udvalget kan blive klædt 

på til at lave næste års kursusprogram. 

7. Foreningernes dag. Aktuelt nyt og antallet af tilmeldte foreninger. 

Der er tilmeldt 22 foreninger, heraf 4 nye.  

Næste møde den 31. August kl 17. 

8. Nyhedsbrev. Drøftelse om nedsættelse af en redaktionsgruppe. 

Leif forsøger på næste møde at lave et referat af, hvad der sker i de forskellige foreninger. Dette 

kan så evt. bruges til et nyhedsbrev.  

9. Indstilling til priser/præmier etc. Fra Frivilligrådets side. Kan vi det? Etik, skal vi prioritere? 

Hvis der kommer opfordringer til indstillinger til priser mm., vil vi oplyse foreningerne om dette. 

De misforståelser der har været om indstillinger til handicapprisen blev omtalt og er taget til 

efterretning. 

10. Meddelelser fra kassereren.  

Der står 37.327,40 kr. på kontoen 

11. Tilrettelæggelse af datoerne for efteråret 2017. Husk venligst kalenderen. 

Møde Den 12/9 kl.19.00 på Oasen i Haslev.  

Møde Den 16/10 kl.16 i Dalgården. 

         Repræsentantskabsmøde den 7/11 kl. 19.00 på Oasen i Haslev. 

12. Eventuelt 

         Intet 

         Referat: Kurt Sangild 


