
Referat fra Faxe Frivilligråds 53. bestyrelsesmøde 

som blev afholdt i Paraplyen, Vestergade 4, 4690 Haslev. 

Tirsdag d. 20.marts 2018 kl. 16.00. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Kurt Sangild, Erik B. Jensen, Birgit 

Ambo, Jørgen Hansen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra: Leif Børgesen, Karin Schmidt og Svenn Erik Kristensen. 

Vi startende mødet med at synge: Vi Sang: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav.” 

Leder på Paraplyen, Anette Hougaard bød os velkommen og fortalte om Paraplyen og det 

arbejdede, der foregår der. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Kjeld fortalte om en bog af Torben Stenstrup med titlen: ”Forandring i forening”. Den 

kan lånes af Kjeld. 

Kjeld Folke Jørgensen og Poul Erik fra oplysningsudvalget har været med til 

ansættelsessamtale til stillingen i Faxe Kommune som foreningskoordinator. Det kan 

oplyses at der er ansat en foreningskoordinator. 

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

Birgit fortalte, at der var generalforsamling i Oasen den 4. april kl. 10.00. 

Anne Graulund fortalte at Røde Kors i Haslev ville lave samtale-cafe med emnet: 

”døden” i samarbejde med Ældre Sagen. Det starter den 26. april på biblioteket kl. 

13.30. 

Hun fortalte at Røde Kors i Haslev fremover vil lave mere samarbejde med Ældre 

Sagen. 

Kjeld Folke Jørgensen oplyste at Paraplyen har fået nyt kloaksystem og nyt køkken. 

Kurt oplyste at Æblehaven holder fællesafslutning for alle aktivitetsholdene den 5. 

april med underholdning af Sussi og Leo. 

 

 



4. Kursusudvalget. 

Der er planlagt følgende: 

1. Fyraftensmøde om konflikthåndtering (opfølgning) mandag d. 30. april kl. 17-20  / 

Sundhedscentret, kaffe og sandwich/ ERIK 

2. Fyraftensmøde om databeskyttelse i foreninger d. 3. oktober kl. 17-20 / mødesal 3, 

Haslev Bibliotek/ KARIN - Folkeoplysningsudvalget 

3. Lørdagskursus: Gnist, gejst og livsglæde v. frivilligt arbejde (jf. CFSA kursus) 

lørdag d. 22. september kl. 10-14.00 på Æblehaven / ANNE 

4. Lørdagskursus: fællesskabsfølelsen / ’Faxe kommunes byer – den samlende 

sammenhængskraft’ d. 2. juni kl. 10-15 på Sundhedscentret / ASYA – hvis 

tilslutningen bliver for lille kunne det blive lagt i januar 2019. 

5. Foreningernes dag. Referat fra sidste møde d.5. marts og den 19. marts 2018. 

Kjeld Folke Jørgensen oplyste at underholdningen bliver med Postmand Per og Ole 

Kibsgaard. 

Den 16. april er der informationsmøde om ”Foreningernes Dag” på Kulturnariet kl. 

19. 

6. Studietur udvalget. Sidste nyt. 

Aftalen er på plads med Røde Kors Frivillighus og Politimuseet den 26. april.  

Kjeld har sørget for bustransport. Vi starter kl. 08.00 fra Sofiendalsskolens 

parkeringsplads i Haslev 

7. Frivillig fredag d.28. september 2018. 

Asya oplyste, at Den nationale Frivillig fredag bliver afholdt i år, men det er usikkert 

om det vil blive afholdt fremover. Asya undersøger det nærmere. Hvis det bliver 

afskaffet, bør vi måske ikke starte noget her i kommunen. 

8. Nyhedsbrevet v. Leif 

Udsættes til næste gang. 

9. Meddelelser fra kassereren v. Kurt. 

Der står 66.890,96 kr. på kontoen 

10. Næste møde er: 17. april 2018 kl. 16.00 

11. Eventuelt 

Jørgen Hansen efterlyste unge kandidater til frivilligrådet. 

Referat: Kurt Sangild 


