
Referat fra Faxe Frivilligråd 54. bestyrelsesmøde  

i Lokalhistorisk arkiv, Drosselvej 1, Rønnede 

Tirsdag d. 17.april 2018 kl. 16.00. 

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

Svenn Erik Kristensen, Erik B. Jensen, Karin Schmidt, Birgit Ambo, Jørgen Hansen, 

Asya Sarikaya og Lisbeth B.R. Clemmensen. 

Vi startede mødet med at synge: ”Det er i dag et vejr et solskinsvejr”. 

Derefter fortalte leder Marianne Rimmen lidt om det lokalhistoriske arkiv og viste os 

rundt i arkivet, som ligger i det gamle Rønnede Rådhus. Et spændende sted, som er 

værd at besøge, hvis man er interesseret i lokalhistorie. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden. 

Orientering om ansættelsen af foreningskonsulent Lisbeth Buur Ravn Clemmensen. 

Kjeld bød velkommen til vor nye frivilligkoordinator Lisbeth Buur Ravn 

Clemmensen. Derefter var der en kort præsentationsrunde til ære for den nye 

koordinator. 

 

          Vi er blevet inviteret til deltagelse i drøftelse af en revision af kommunens 

           værdighedspolitik. Jørgen og Anne tager med. 

                         

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

Kjeld har været med til at rejse en ny flagstang på paraplyen. 

Birgit oplyste at Oasen har fået 3 nye bestyrelsesmedlemmer. Finn Bodilsen 

blev formand. 

Svenn Erik oplyste at Gøgsmosens venner har fået hjælp af frivillige til at 

forskønne området. 

Anne oplyste at der var 18 deltagere i Røde Kors’ samtalecafe om døden. 



Asya oplyste at der er kommet en ny forening: ”mænds mødested” i Haslev. Det 

er for voksne mænd over 18 år. Der var 50 interesserede i det opstartende møde. 

Man mangler eet sted, hvor man kan holde til. 

 Asyas kontor har fået en vikar til afløsning for en sygemeldt medarbejder. 

  

4. Kursusudvalget. (se referatet fra sidste møde) 

Afholdelse af fyraftensmødet om konfliktløsning er flyttet til den 7. Maj i stedet 

for det annoncerede. 

Kursus i Psykisk førstehjælp til foreninger blev foreslået, men det blev udskudt 

til begyndelsen af 2019. 

Afholdese af kurset den 2. juni tages op på næste møde. 

5. Foreningernes dag.  

Der blev afholdt orienteringsmøde mandag den 16. april på Kulturnariet. 

Der var mødt 24 foreninger op heraf 11 nye. 

Det meste af det praktiske er nu på plads. Vi mangler bare garanti for godt vejr. 

     Den 15. August holdes det sidste orienteringsmøde. 

6. Studietur udvalget. 

Alt som planlagt. Se ref. Fra sidste gang.  

Husk fælles afgang fra Sofiendalsskolens parkeringsplads i Haslev kl. 08.00. 

7. Frivillig fredag d.28. september 2018. 

Vi venter til der kommer nyt fra Center For Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

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

Sættes på igen til næste gang. 

 

 

 



9. Nyhedsbrevet v. Leif. 

Leif laver et nyhedsbrev snarest. 

 

10. Meddelelser fra kassereren v. Kurt 

Der står 66.490,96 kr. på kontoen. 

11. Næste møde:  

     Den 15. maj 2018 kl. 16.00 i Æblehaven. 

 

12. Eventuelt 

        Intet. 

 

 

Referat: Kurt Sangild 


