
Referat fra Faxe Frivilligråd 35. bestyrelsesmøde 

som blev afholdt i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe. 

Mandag d. 6. juni 2016 kl. 19.00. 

Deltagere: Kjeld Folke Jørgensen, Jette Schmidt, Jørgen Hansen, Leif Børgesen, 

Anne Graulund, Birgit Ambo, Kurt Sangild og Asya Sarikaya. 

Afbud fra: Per Villumsen, Ernst Hansen og Karin Schmidt  

Vi starter aftenen med en fællessang. Vi sang: ”Nu lyser løv i lunde”. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser ved formanden. 

     a. Referat fra §17 stk. 4 udvalgets møde d. 25.5.1 

Kjeld Folke Jørgensen refererede: Udvalget har været på udflugt til frivilligcentre i 

Slagelse og Sorø, samt besøg fra Vordingborg, hvor en medarbejder fortalte om ”Det 

Frivillige Samråd”, som det hedder i Vordingborg. En interessant udflugt som vi 

evaluerede på dette møde. Man var enige om, at det ville være godt med et 

frivilligcenter i Faxe Kommune i form af et kontor med en frivilligleder et sted i 

kommunen, hvor der foregår en del frivilligt arbejde. Der arbejdes videre med 

dette. Udvalget arbejder på møderne med hvordan det frivillige arbejde får bedst 

mulige forhold i Faxe Kommune. Arbejdet afsluttes med en Hvidbog sidst på året. 

Kjeld Folke Jørgensen og Kurt Sangild er inviteret til dialogmøde med Erhvervs – 

og kulturudvalget den 27. juni. 

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

Leif Børgesen: Æblehaven har indledt et samarbejde med SFO og Børnehaverne. Den 

15. juni afholdes kartoffeldag/Valdemarsdag i Æblehaven, hvor borgmesteren 

kommer. Han giver traditionen tro snaps til menuen, som denne dag er stegt flæsk og 

persillesovs med nye kartofler. 

Asya Sarikaya oplyste at Faxe Kommune nu har købt alle bygningerne fra det 

tidligere Haslev Seminarium. 

Birgit Ambo: Det går lidt trægt med brugen af de nye lokaler i Oasen på 

Grøndalscentret. Der kommer ikke så mange af de gamle brugere og der kommer ikke 



nye fra lokalområdet omkring Grøndalscentret. Folk klager over problemer med 

transporten til Oasen. 

Jette Schmidt: Der laves efter sommerferien en ny samarbejdsaftale mellem Dansk 

Flygtningehjælp, Haslev Frivilliggruppe og Faxe Kommune. 

Jørgen Hansen: Har fået henvendelse fra ”Lær for Livet” De søger en mentor fra 

Rønnedeområdet til børn der er anbragt uden for hjemmet. 

Kjeld Folke Jørgensen: De ansatte på Paraplyen skal på studietur til Århusområdet. 

a. Fra sidst: Noget nyt fra vågetjenesten v. Anne Gravlund. 

Anne Graulund skal til møde med Tina Norking og Aage Hering Hansen om 

vågetjenesten på plejehjemmene. 

4. Kursusudvalget. Orientering om udvalgets arbejde. 

Kurset ”Foreningernes image på Faxe Sundhedscenter havde 14 deltagere. Det var et 

godt kursus. 

Næste kursus den 20. august på Faxe Sundhedscenter kl. 10 – 16 er emnet: 

Rekruttering og fastholdelse af de frivillige. Tilmelding senest den 12. august. 

a. En ny dato for kurset d. 29.oktober 2016 – er den fundet? 

Ja, det bliver lørdag den 5. november i Æblehaven kl. 10 - 16. Tilmelding senest den 

28. oktober. 

b. Er der nyt i.f.t. kurserne med oplysningsforbundene: om hvem gør hvad? 

Intet nyt. 

c. Er der flere forslag til kurser næste år? (se referatet fra sidst, om dem vi pegede 

på). 

Ikke flere forslag siden sidst. 

5. Referat fra udvalgsmødet d. 2. juni vdr. ”Foreningernes dag”. 

Det grundlæggende er på plads. Fristen for tilmelding er den 15. august. 

Sidste informationsmøde afholdes den 15. august. 

 



6. Meddelelser fra kasserer. 

Der står 30.383,56 kr. på kontoen. 

7. Revision af vores folder. v. Jørgen. 

Det udsendte forslag fra Jørgen Hansen blev godkendt. Kurt Sangild laver opsætning 

af midtersiderne og Asya Sarikaya finder billeder, vi kan bruge. 

8. Oprydning af foreningsnavne på hjemmesider. V. Asya (Nogle medlemmer fik 

foreningsoversigt med hjem sidst – kig den igennem inden mødet). 

Punktet flyttes til næste møde som 4. punkt. 

9. Tilrettelæggelse af kommende møder i efteråret. HUSK KALENDER 

Den 29. august Frivilligrådsmøde kl. 19.00 på Dalgården i Rønnede.  

Den 26. september frivilligrådsmøde kl. 19.00 i ”Huset” i Faxe Ldp.  

Torsdag den 13. oktober kl. 15.30 frivilligrådsmøde på Oasen i Haslev. 

Mandag den 14. november: Generalforsamling i Æblehaven. 

10. Eventuelt. 

Der afholdes møde vedrørende koordineringsgruppe for udsatte borgere i mødelokale 

2 i Frederiksgade i Haslev. Birgit Ambo deltager. 

Referat 

Kurt Sangild 

 


