
Referat fra møde i Faxe Frivilligråd 55. bestyrelsesmøde  

i  Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe 

Tirsdag d. 15.maj  2018 kl. 16.00. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Leif Børgesen, Svenn Erik 

Kristensen, Karin Schmidt, Birgit Ambo, Jørgen Hansen, Asya Sarikaya og Lisbeth 

B.R. Clemmensen. 

Fraværende: Kurt Sangild og Erik B. Jensen. 

Vi startede mødet med en fællessang: ”Danmark nu blåner den lyse nat”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Næste møde rykkes til anden dato.    

3. Kursusudvalget. (se referaterne fra de 2 sidste møder). 

Kurset omkring ’Fællesskabsfølelsen i Faxe Kommune’ afholdes næste år. I år holder 

vi os til to fyraftensmøder og ét Lørdagskursus. 

Folkeoplysningsudvalget er ikke med som betalere for nogen af kurserne.  

Efter sommerferien starter det nuværende Frivilligråd op på det nye katalog – til 2019.     

Kurset d. 7. maj i konflikthåndtering var godt og der var tilmeldt ca. 17 personer. Der 

deltog 16 personer, som kom fra forskellige områder.  

4. Hvordan kan vi rekruttere yngre medlemmer til Frivilligrådet på sigt? 

Medlemmerne i Frivilligrådet kan spørge personligt – dvs. ’prikke’ til nogle, man 

tænker, kunne gøre en god forskel i rådet.   

Reklamere for frivilligrådet – i pressen, i nyhedsbrevene, på Facebook, på 

kursusaftenerne, på Foreningernes Dag, Messerne i Haslev/Faxe…  

Gøre det mere synligt, at vi repræsenterer alle de mange sociale foreninger.  

5. Evaluering af studieturen.  

Turen var rigtig god og arrangeret godt. 



Inspirationen var måske mindre udtalt. Hvad fik vi med hjem egentlig? 

Men en fælles udflugt næste år er stadig en god idé. 

Næste år bør vi dog også have en visions-/arbejdsdag.  

6.  Nyhedsbrevet v. Leif 

Leif tilretter og Kjeld sender ud. Det næste kursus samt reklamen for frivilligrådet kan 

komme med.  

7. Referat fra mødet om: ”Værdighedspolitikken” v. Anne og Jørgen. 

Positivt møde. 14 deltagere. Vi fik et overblik over, hvor mange af de ting vi havde 

anbefalet i den gamle politik, der er blevet implementeret. Alt var mere eller mindre 

implementeret.  

Mad og ernæring som tema er blevet implementeret så meget, så der kun er 1 køkken, 

hvor der ikke produceres varm mad på plejecentrene.  

Udvalgsformand, Dorte Egede, var med til mødet og hun noterede sig alt det vi havde 

med.  

Det er meget positivt, at administrationen har været så gode til at høre efter og tage sig 

af vores ideer.  

Pårørendetjenesten er en idé som Røde Kors er kommet med og den er de også lydhøre 

over for i administrationen. De vil også gerne styrke tilbuddene til pårørende.  

750.000 kr. skal bruges inden årets udgang- hvad skal de bruges til? Det var der ikke 

helt klarhed omkring. Skal der indkøbes ekstra køretøjer? motorer til kørestole? 

Tavler på plejehjem og aktivitetscentre? Hellere bruge pengene, end at aflevere dem 

tilbage.  

1. juni 2018 er der startet en ny demenskoordinator op på Faxe Sundhedscenter. 

Hvordan bliver fremtiden, den dag de penge ikke kommer? Ikke afklaret.  

8. Foreningernes dag. Noget nyt? 

Planlægningsgruppen mødes d. 28. maj kl. 15-17 i pavillon 1, Råhuset. 

9. Frivillig fredag d.28. september 2018. Noget nyt? 

FriSe overtager eventet. God idé at følge FriSe’s nyhedsbrev. Vi bruger næste møde til 

at drøfte den nærmere kommunikation om de lokale frivillige fredage i kommunen. 

Det er dog vigtigt at arbejde på at rykke Foreningernes Dag til maj/foråret.  

 



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

Anne: Samtale-café arrangementet ’ Med Døden til Kaffe’ blev afholdt i samarbejde 

med Ældresagen og der var 25 deltagere. Det var et rigtigt godt møde og vi har fået 

mange positive tilbagemeldinger. Vi holder også et opfølgende møde til efteråret.   

Svenn-Erik: Ny hjertesti i Rønnede. 

Asya: Møde i Frivilligt Samråd d. 12. juni. Tilsynspligt i forhold til frivillige sociale 

foreninger (jf. demokratiske vedtægter mm.) § 18 foreninger skal fremover indhente 

børneattester, hvis de har med børn at gøre.   

11. Meddelelser fra kassereren. 

Der er 64.571,96 kr. i kassen. Dog skal foredragsholder og forplejning til kurset d. 7. 

maj samt regningen fra politimuseet trækkes fra.  

12. Næste møde er berammet til12. juni 2018 kl. 16.00. Kjeld er bortrejst. Skal ny dato 

findes? (Husk jeres kalendere). 

Nye datoer: 

26. juni 16-18 i Oasen 

20. august 14.30-16.30 i Kultunariet 

13. Eventuelt 

Referat: Asya Sarikaya 

 


