
Referat fra Faxe Frivilligråds 37. bestyrelsesmøde 

som blev afholdt i ”Huset”, Hovedgaden 40, 4654 Faxe Ladeplads 

Mandag d. 26. september 2016 kl. 19.00. 

Deltagere:Jørgen, Kjeld, Karin, Kurt, Per, Birgit, Ernst og Asya. 

Fraværende: Anne Gravlund, Leif Børgesen, Jette Schmidt. 

Inden mødet var der en rundvisning i Huset, hvor vi så de gode faciliteter. 

Vi starter aftenen med en fællessang. Vi sang ”septembers himmel er så blå”. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser ved formanden. 

§ 17 stk. 4 udvalgets arbejde er inde i den afsluttende fase.  

Der afholdes Frivillighedskonference på Vibeengskolen den 26. oktober kl. 17 – 

21.15. 

Se indkaldelse og program senere, men reserver datoen i kalenderen. 

Der er er sat penge af til implementering af § 17stk 4 udvalgets forslag i 

kommunens budget for de næste 3 år. 

3. ”Bordet rundt”. Aktuelt fra vores bagland. 

Oasen udvider langsomt med antallet af brugere. 

Efter turen i Haslev by med kørestole er der flere steder sket forbedringer med 

forholdene for de handicappede. 

En del forandringer på Paraplyen. Mange arrangementer. 

Æblehaven har reception i anledning af 30 års jubilæum på torsdag den 29. 

september kl. 13.30 – kl. 15. 

Asya: 

Der er igangsat et arbejde omkring redigering af gældende retningslinjer for 

tildeling af lokaler til foreninger i Faxe kommune. 

 



4. Oprydning af foreningsnavne på hjemmesider. Har Asya spørgsmål til enkelte 

ukendte foreninger? 

Arbejdet er ved at være færdigt. Alle oplysninger om foreningerne bliver 

tilgængelige på kommunens hjemmeside. Der kommer snart et bookingsystem 

med hensyn til ansøgning om lokaler og et digitalt system til ansøgninger om   

§ 18 og § 79. Der afholdes kurser for foreningerne i brugen af systemet. 

5. Kursusudvalget.  

Kursus i sorg og krise afholdes i Æblehaven lørdag den 5. november. 

6. Foreningernes dag: Kort evaluering af dagen – som vi oplevede den. 

En rigtig god dag med ca. 1500 besøgende. Kun positive tilbagemeldinger. 

7. Meddelelser fra kasserer. 

Der står 79.666,74 kr. på kontoen 

Vi har fået 40.000 kr. fra Faxe Kommune og 10.000 kr. fra Sjællandske banks 

fond.  

Men vi har en regning fra Foreningernes dag på 42.000 kr. der skal betales. 

Derefter har vi 37.666,74 kr. på kontoen. 

8. Næste møde: torsdag den 13. oktober kl. 16.00 – 18.00 i Oasen, Haslev. 

9. Skal vi nedsætte en gruppe der kan se på kriterierne for uddeling af § 18 midlerne? 

Vi vurderer at der ikke er brug for det lige nu. 

10. Eventuelt. 

Asya og Kjeld har været til møde med Oasen om afholdelse af et rekrutteringsmøde for 

ældreforeninger. Det bliver den 3. november. 

 Kommende arrangementer: 

26. oktober: § 17 stk. 4: Afsluttende konference. 

5. november: Sorg og krise kursus. 

14. november kl. 19.00: Repræsentantskabsmøde i Æblehaven. 

 

Referat: Kurt Sangild 


