
Referat fra Faxe Frivilligråd 50. bestyrelsesmøde 

som blev afholdt i Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev. 

Torsdag d. 30. november 2017 kl. 16.00. 

Fremmødte: 

Kjeld Folke Jørgensen, Jørgen Hansen, Leif Børgesen, Birgit Ambo, Karin Schmidt, 

Erik B. Jensen, Svenn Erik Kristensen, Anne Graulund, Kurt Sangild og Asya 

Sarikaya. 

Vi startede mødet med en fællessang. 

 Vi sang:” Vær velkommen.” 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Rettelse til sidste referat: Frivillig Samråds møde var den 23.oktober og ikke 23. 

november. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Dette møde er jubilæum, idet det er det 50. møde. 

a. Velkomst til Erik 

Kjeld Folke Jørgensen bød Erik Jensen velkommen i bestyrelsen 

b. Refleksioner efter vores repræsentantskabsmøde.  

Vi drøftede Aages forespørgsel på repræsentantskabsmøde med hensyn til 

tilskud fra paragraf 18 midler til Røde Kors sommerlejre for børn. Beslutningen 

fra tidligere fastholdes, idet det hviler på en politisk beslutning fra byrådet.  

Se mere om Røde Kors sommerlejre og mulighed for at søge tilskud på 

nedenstående link: 

 http://ferielejr.dk/laes_om_de_22_ferielejre/lejr_17_opturen 

 

  Det bør tages op på et senere møde, hvordan bestyrelsesposterne fordeles. 

Hvem repræsenterer hvilke foreninger?   

http://ferielejr.dk/laes_om_de_22_ferielejre/lejr_17_opturen


Red Barnets oplevelsesklub søger frivillige til deres julearrangementer. Vi                              

forsøger fremover at bringe sådanne forespørgsler i nyhedsbrevet. Men dette 

er for sent nu inden jul. Evt. formidling af frivillige på denne måde kan kun 

praktiseres, hvis anmodningen kommer i god tid inden arrangementet. 

 

Vi forsøger selv at lave en maildatabase på de frivillige foreninger, så vi 

fremover selv kan udsende nyhedsbreve i stedet for at de udsendes af Asya 

Sarikaya. 

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

Som den eneste kommune i Danmark må plejehjemslederne i Faxe Kommune               

ikke skrive under på aftaler med Røde Kors om vågetjeneste! 

Asya Sarikaya oplyser at der er frist for ansøgning af § 18 og § 79 midler den 8. 

december. 

https://www.dr.dk/nyheder/tema/lokale-loesninger er en platform som 

foreningerne kan gå ind på og bruge til at få ideer til det frivillige arbejde. 

Bogen ”Den svære samtale” anbefales af Asya Sarikaya til læsning.  

4. Kursusudvalget 

Kurset i konflikthåndtering bør laves igen som en kombination af en opfølgning 

for dem der deltog i år og et nyt kursus. 

Erik Jensen bliver nyt medlem i kursusudvalget i stedet for Per Willumsen. 

a. Referat fra sidste kursus. 

Kurset i ”Ansøgning af Fonde” var et godt kursus med 30 deltagere. 

b. Kurser til næste år. 

Kursusudvalget kommer med forslag til kurser næste år. 

Leif Børgesen efterlyser emner til nye kurser i nyhedsbrevet. 

5. Foreningernes dag. Referat fra evalueringsmøde med foreningerne d.30.oktober. 

Mødet blev afholdt i en positiv stemning, og man forventer at der bliver en 

Foreningernes Dag igen til næste år. 

 

https://www.dr.dk/nyheder/tema/lokale-loesninger


6. Nyhedsbrevet. 

Leif Børgesen laver et nyhedsbrev inden jul. 

7. Hvad er visionerne for det kommende år?  

a. Skal vi være bedre til at deltage i kurserne fra” Center for Frivilligt Socialt 

Arbejde”? 

Ja, Anne Graulund deltager i decemberkonferencen. Frivilligrådet betaler. 

NB. Der var ikke plads på december konferensen -for sent tilmelding. 

Vi satser på at et par stykker fra Frivilligrådet deltager i relevante tilbud 

fremover. 

b. Skal vi lave en ”lille” studietur for at se andre byers frivillige arbejde? 

Svenn Erik Kristensen, Karin Schmidt og Kjeld Folke Jørgensen danner et 

udvalg, som kommer med et forslag til en studietur til foråret. 

c. Skal vi have en visionsdag? 

Studieturen bliver grundlag for en diskussion om visioner. 

8. Meddelelser fra kassereren.  

Der står 17.772,25 kr. på kontoen 

9. Revision af frivilligfolder. Se bilag. 

Dette punkt glemte vi!! 

Jeg vedhæfter et revideret forslag. Der er rettelser på bagsiden, hvor Per 

Willumsen er udskiftet med Erik Jensen og Birgit Ambos adresse er rettet. På 

højre side af midtersiderne, hvor generalforsamlingen er erstattet med 

repræsentantskabsmødet. 

I bedes tjekke at jeres telefonnummer og e-mailadresse er korrekt på bagsiden. 

Hvis ikke I har andre rettelser bliver vedhæftede udgave trykt i 300 eksemplarer. 

10. Tilrettelæggelse af møderne fremover. Tak om I vil huske jeres kalendere. 

Møder: 16/1 i Æblehaven, Faxe, 27/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6.  Alle dage kl. 

16.00. Mødesteder meldes ud senere. 

11. Eventuelt. 



Intet 

Referat: Kurt Sangild 


