
Referat fra Faxe Frivilligråd 51. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe. 

Tirsdag d. 16. januar 2018 kl. 16.00. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Kurt Sangild, Leif Børgesen, 

Svenn Erik Kristensen, Erik B. Jensen, Karin Schmidt, Jørgen Hansen og Asya 

Sarikaya. 

Afbud fra Birgit Ambo. 

Vi startede mødet med at synge:  ”Spurven sidder stum bag kvist” 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

a. Godt nytår til alle. 

Kjeld ønskede alle godt nytår. 

Kjeld orienterede fra Frivilligt Samråds møde. 

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

             Kurt orienterede om aktiviteterne i Æblehaven. 

             Erik orienterede om ældresagens arbejde i Haslev. 

            Karin fortalte om Nytårskuren på Paraplyen. 

            Nu prøver Paraplyen at have åbent om søndagen. 

            Køkkenet i Paraplyen er under renovering. 

Anne Graulund orienterede om at Røde Kors vågere ville afholde et 

eftermiddagsarrangement om døden, evt. med deltagelse af Ældre Sagen. 

            Røde Kors mangler Vågere. 

Asya orienterede om problemer med det nye system til ansøgninger om                                           

paragraf 17 og 79. Hun håber det kommer i orden snart.  

 



4. Kursusudvalget. 

 

a. Kurser i det kommende år. 

Brainstorm på emner til kurser i 2018: 

1)Åbenhed i forening – hvordan tager man imod nye medlemmer og 

frivillige? (FOU+Fr.Råd) – opfølgning på konflikthåndteringskurset 2017 

(invitere Dorthe) 

2)Fondsmidler og statslige tilskudspuljer 

3)Gnist, gejst og livsglæde (CFSA – fyraftensmøde) (FOU+Fr.Råd) 

4)Faxe Kommune for fællesskabet før og nu – hvordan var Faxe Kommune 

(i de enkelte lokalområder, folks vaner, rygter osv.) før og hvordan er den i 

dag? Hvordan kan vi samles og føle fællesskabet, føle noget for hinanden, 

tage ejerskab og ansvar på tværs af lokalområder og byer i kommunen? 

(FOU-Fr.Råd) 

5)Kursus-udvalget kan tilbyde at hjælpe en forening med at få arrangeret 

f.eks. et gratis kursus fra psykiatrifonden/psykinfo, hvor berørte personer 

kommer og fortæller om personlige oplevelser med psykiske sygdomme. Et 

forslag som nogle af foreningerne, f.eks. æblehaven eller dalgården kunne 

bruge.  

6)Psykisk førstehjælp (2 dage) 

 

b. Er der relevante kurser for os fra: Center for frivilligt socialt arbejde? 

Ja, der er relevante kurser. Er man interesseret i at deltage, skal det tages 

op på næste møde. 

5. Foreningernes dag. Referat fra styregruppemødet d. 8. januar v. Kurt og 

Kjeld. 

Ca. 70.000 kr. blev udgifterne sidste år. 

Dagen bliver flyttet til første uge i september den 2. september 2018. 

Der er bevilget 80.000 kr til dagen fra Faxe Kommune. 

 



6. Studietur udvalget.  

Udvalget foreslår et besøg på Røde Kors Frivilligcenter i København. 

Derefter frokost og senere et besøg på politimuseet.  

Det blev besluttet at udvalget skulle arbejde videre med dette forslag. 

Den 26. april er foreslået som dato. 

 

7. Orientering om ansøgningerne til § 18 og § 79 midlerne v. Asya. 

Der er søgt om 1,2 mil kr. fra § 18 puljen. Der er ca. 413.000 kr. i puljen.  

I § 79 puljen er der 418.000, som alle bliver uddelt. 

 

8. Vores ønsker til den kommende fritidskonsulent / foreningskonsulent i Faxe   

             kommune. 

Emnet blev diskuteret og Svenn Erik blev bedt om at lave et notat ud fra 

diskussionen på dette møde, og i henhold til vor tidligere udtalelse 

vedrørende evt. oprettelse af et Frivilligcenter. Se nedenstående notat. 

NOTAT: 

Emne: Bemærkninger omkring etablering af en stilling som forenings-

/frivilligkonsulent i Faxe kommune. 

Som udgangspunkt for den påtænkte stilling som forenings-

/frivillighedskonsulent er det vigtigt hele tiden at have for øje, hvilket 

udgangspunkt stillingen har. Der kan her henvises til skrivelse af 13. juni 

2017: ”Indstilling fra Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget vedr. 

oprettelsen af et frivilligcenter i Faxe kommune.” 

Det er en klar indstilling her, at de midler der var afsat til opstart af 

frivilligcenter skulle overføres til oprettelse af den ovenfor nævnte stilling. 

Frivilligrådet har på sit sidste møde drøftet indholdet af denne stilling. 

Målgruppe: Alle foreninger indenfor området - organiserede såvel som 

uorganiserede 

 



 

Af opgaver kan bl. a. nævnes: 

• Hjælpe ved etablering af nye initiativer  

• Hjælpe med at fastholde, inspirere og udvikle eksisterende aktiviteter 

• Udbygge, inspirere og skabe netværk 

• Sammen med forvaltningen arbejde for at de eksisterende ordninger 

vedr. lokaler, tilskud m.m. konstant er på det højest mulige niveau. 

(effektiv forvaltning) 

• Gennem kontakt til foreninger, initiativer og aktiviteter indenfor mål 

området være et dynamisk og aktivt bindeled til de rette forvaltninger i 

Faxe kommune. 

Hovedopgaven kan samlet i følgende: ”Konstant være den, der rydder 

sten væk fra de veje, som de frivillige følger i Faxe kommune” 

               Sek/ 20-01-2018       

9. Nyhedsbrevet v. Leif. 

Venter til næste møde. 

 

10. Meddelelser fra kassereren v. Kurt 

Der står 68.779,71 kr. på kontoen 

11. Næste møde er: 27. februar 2017 kl. 16.00 i Røde Kors café, Rønnedevej 4, 

4640 Faxe. 

 

12. Eventuelt 

På næste møde skal der orienteres om Frivilligt Samråd og dets opgaver. 

Referat: Kurt Sangild 

 


