
Referat fra Faxe Frivilligråds 49. bestyrelsesmøde 

som blev afholdt på Dalgården i Rønnede 

mandag d. 16. oktober 2017 kl. 16.00. 

Fremmødte:  Birgit Ambo, Anne Graulund, Jørgen Hansen, Leif Børgesen, Kurt Sangild, 

Kjeld Folke Jørgensen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra: Per Villumsen og Karin Schmidt. 

Vi sang: ”Det lysner over agres felt” 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Frivilligt samråd starter med første møde mandag den 23. november. 

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

Birgit oplyste at vi kunne bruge det store lokale på Oasen den 7. november til 

repræsentantskabsmødet. 

Anne Graulund deltog i kulturkonferencen på det gamle seminarium 

Asya fortalte at Integrationskonferencen havde over100 deltagere. Mange gode 

forslag til nye tiltag. Der bliver nu lavet et katalog over hvem, der ordner hvad. 

 Asya oplyste at der den 2. nov. afholdes en konference om 'Samspillet mellem                

den frivillige og den kommunale sektor' på det gamle Haslev Seminarium, 

Søndergade 12, 4690 Haslev. Arrangementet er arrangeret af CISC - Center for 

forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. 

Kjeld fortalte at KFUM og KFUK i Haslev forsøger et nyt tiltag for udsatte børn og 

unge. 

 

 

 

 



4. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet d. 7. november 2017. 

               På valg i år er:  Anne Graulund (Humanitære inkl. kirkelige) 

  Kurt Sangild (Aktivitetscentre) 

  Per Villumsen (Børn og unge)). 

  Birgit Ambo (Patientforeninger)  

Per Villumsen ønsker ikke genvalg. 

Anne Graulund vil gerne fortsætte. 

Kurt Sangild vil gerne fortsætte. 

Birgit Ambo vil gerne fortsætte.  

Bestyrelsen mødes kl. 18.00 for at gøre klar. 

6. Kursusudvalget. Sidste nyt. 

Bestyrelseskurset var godt med en god oplægsholder, men desværre kun få deltagere. 

Husk tilmelding til kurset i ansøgning af fonde i Æblehaven den 25. november. 

7. Foreningernes dag. Evaluering af dagen. 

En god dag med rigtig mange deltagere. 

Der blev omtalt nogle praktiske ting, som skulle ændres til næste år. 

 

8. Nyhedsbrev. Udsendelse i.f.m. vores repræsentantskabsmøde? 

Leifs forslag udsendes med enkelte rettelser og tilføjelser. 

10. Meddelelser fra kassereren.  

Der står 24.635,50 kr. På kontoen, men der er en regning på annonce på 3.342,25 kr. der 

skal betales den 23. okt. 

11. Næste møde bliver repræsentantskabsmødet d. 7. november 2017 kl. 18.00 i Oasen, 

Grøndalsvej 8, Haslev. Selve repræsentantskabsmødet er kl. 19 -21. 

12. Eventuelt.                  Intet. 

Referat: Kurt Sangild 


