
Referat fra Faxe Frivilligråd 46. bestyrelsesmøde 

som blev holdt på Tingvej 7, 4690 Haslev 

mandag d. 19. juni 2017 kl. 16.00 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Leif Børgesen, Karin Schmidt, 

Kurt Sangild, Jørgen Hansen, Svenn Erik Kristensen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra Birgit Ambo og Per Willumsen. 

Vi starter mødet med en fællessang. Vi sang: ”du danske sommer”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

a. Faxe boldklub 90 år. 

Kjeld har været til jubilæum i Faxe Boldklub og han overrakte en bold fra 

frivilligrådet. 

b. Realdanias kampagne: Underværker. (Mail udsendt af Kjeld). 

Plakater blev uddelt. 

 

C. Opfordring fra handicaprådet om at indstille en person til handicapprisen. 

Frivilligrådet indstiller Birgit Ambo til prisen. Anne sørger for at der bliver lavet en 

indstilling med begrundelse. 

D. Forsikring for frivillige. 

De frivillige kan nu forsikres. 

På kommunens hjemmeside kan man læse nærmere om vilkårene. 

 

 

 



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

Æblehaven afholder højskole i næste uge med 70 deltagere. 

Paraplyen er ved at finde ud af, hvor mange frivillige de har. 

Røde Kors i Haslev mangler frivillige. 

 

4. Opsamling og udtalelse vedr. §18 og § 79 midlerne på baggrund af mødet d. 

22.maj. Oplæg fra skrivergruppen ved: Svend Erik, Jørgen og Kjeld. 

Vi har gennemgået forløbet siden sidste møde og gennemgået en orientering om 

retningslinjer for § 18 og §79, udarbejdet af forvaltningen. Orienteringen skal på 

Social- og sundhedsudvalgets næste møde. 

Frivilligrådet udarbejder i samarbejde med forvaltningen supplerende 

retningslinjer for uddeling af §18 og §79 midler efter sommerferien. 

 

5. Frivilligrådets endelige udtalelse vedr. etablering af et Frivilligcenter. 

Der er udarbejdet en revideret udtalelse i samarbejde med 

Folkeoplysningsudvalget. Udtalelsen er sendt til erhvervs- og kulturudvalget, 

som vil behandle det på næste møde. 

 

6. Kursusudvalget orienterer om de sidste 2 kurser. 

Der var kun 8 tilmeldte til kurset om bestyrelsesarbejdet. Det blev derfor flyttet til 

30.  September 2017. 

 

 

7. Foreningernes dag. Referat fra de sidste møder + ønsket om reklamestandere. 

Alt kører planmæssigt. PR: 2 uger inden indrykkes en halvsides annonce i Faxe 

Bugten og Haslev Posten. I ugen op til arrangementet indrykkes 1 hel side med 

program m.v. Kjeld sender løbende pressemeddelelser til disse blade. 

Allan Grasberger har lovet at være konferencier på dagen. 

Asya bestiller 2 reklamestandere for frivilligrådet. 



 

8. Meddelelser fra kassereren.  

Der står 37327,40 kr. På kontoen. 

9. Næste møde d.14. august 2017 kl. 16.00 i Æblehaven. 

10. Eventuelt 

Vi skal til dialogmøde den 26. juni med Erhvervs og Kulturudvalget. Kjeld og Kurt 

deltager. 

 

Referat: Kurt sangild 

 

 

 

 


