
 

 

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 7. Nov. 2017 

Afholdt i Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev. 

 

Kjeld Folke Jørgensen bød forsamlingen velkommen og vi startede med en sang: ”Jeg vil male 

dagen” 

 

Dagsorden: 

1. Valg af 2 stemmetællere. 

Poul Erik Holm og Flemming Wangy blev valgt. 

 

2. Valg at dirigent. 

Benny Agergaard blev valgt. Benny konstaterede at repræsentantskabsmødet var 

indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

3. Valg af referent. 

Kurt Sangild blev valgt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. 

Kjeld Folke Jørgensen fremlagde en fyldig beretning, som blev godkendt af forsamlingen. 

Beretningen kan læses i vedhæftede bilag 1. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regskab. 

Kurt Sangild fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Orientering om planer for det kommende år. 

Kjeld Folke Jørgensen orienterede om planerne for arbejdet i Frivilligrådet det næste år. 

Planerne kan læses i vedhæftede bilag 2. 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

               

             Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: 

             Anne Gravlund (genopstiller) Blev genvalgt. 

             Kurt Sangild  (genopstiller)    Blev genvalgt. 

             Per Villumsen (ønsker ikke genvalg) Erik B. Jensen blev nyvalgt. 

             Birgit Ambo  (genopstiller)  Blev genvalgt. 

 



9. Valg af 3 suppleanter. 

Birgit Brix og Ernst Hansen blev valgt. 

Bliver der brug for en tredje suppleant blev rådet af forsamlingen fritstillet til selv at 

supplere. 

 

10. Eventuelt. 

Intet. 

 

 

Efter generalforsamlingen fortalte Benny Agergaard om: 

 

-  det nye Frivillig Samråd, som er en slags efterfølger af § 17 stk. 4 udvalget. 

- Efter kommunevalget kommer der nyt fast udvalg, Kultur- og Planudvalget, der får 

det  tværgående ansvar for frivillighed, fællesskab & civilsamfund 

- En foreningskoordinator med opsøgende opgaver ansættes primo 2018 

- at Faxe Kommune er med i et forskningsprojekt sammen med: Odense kommune, Fåborg 

Midtfyns kommune, Rudersdal kommune og et Boligområde i Århus. Projektet løber i årene 

2016 – 2018.  

- Forskningsprojektets midtvejskonference blev afholdt i Haslev d.2. november med ca. 100 

deltagere fra hele landet. Der var spændende oplæg gode workshops m.m, herunder om den 

bredde politiske opbakning og anerkendelse af frivillighed, målinger af foreningernes 

engagement i den lokale udvikling og om det at være en stemme på vegne af aktørerne. 

 

Bilag 1: 

Formandens beretning: Repræsentantskabsmødet d.7. november 2017. 

 

Indledning 

Det sidste år har været et godt år for Faxe Frivilligråd. Primært har dette skyldes 2 ting, 

som jeg gerne vil starte med at nævne. For det første har vi et fantastisk råd med rigtig 

gode, arbejdsomme, imødekommende, positiv kritiske og hyggelige medlemmer. Jeg 

oplever vi er gode til at supplere hinanden og have respekt for den enkeltes kompetencer 

og synspunkter. Det er jeres skyld at Faxe Frivilligråd er et spændende råd at være i. 

Den anden grund er vores gode og gensidige respektfulde samarbejde med vores 

forvaltning. En forvaltning lyder altid så tung og farveløs, men sætter vi ansigter på som: 

Asya og Benny Agergaard ved alle (- næsten alle) hvad vi taler om. Det er dejligt, at vi har 

et så ukompliceret samarbejde, så vores ressourcer kan bruges på det som vi er sat i 

verden for: Det gode frivillige arbejde i vores kommune.  

Og hvad har der så været på dagsordenen i årets løb. Meget af det samme som sidste år. 

 

Rådet arbejde i 2016/17. 

Vores nye vedtægter betød, at vi i det fra sidste repræsentantskabsmøde kun har været 9 

medlemmer i stedet for de 10. Det har været helt ok fordi alle ni pladser har været besat 

endog også med medlemmer, der har dækket vores områder fra ældre, syge, 



handicappede, børn og udsatte mm. Det er også vort håb at vi fremover kan besætte alle 

pladser. 

Vi har i år holdt 11 møder, så det vidner da om, at vi gerne vil være sammen. 

Ved siden af vores obligatoriske møder har flere udvalg kørt sideløbende.  

I marts måned havde vi vores årlige visionsdag. Det er vigtigt at vi samstemmer vores 

forventninger både medlemmerne i mellem, men også i relation til forvaltningen. Det var 

Benny og Asya der flot og professionelt havde tilrettelagt den forlængede aften for os. Tak 

for det. Nogle af de tiltag vi nåede frem til vil indgå i de følgende punkter. 

 

§17 stk. 4 udvalget. 

Ved siden af vores egne møder har 2 af os deltaget i det af Faxe Kommune nedsatte  

§17 stk. 4 udvalg. Et ad hock udvalg til belysning af: Frivillighed, foreningsliv og 

civilsamfund i Faxe kommune. Udvalget sluttede sit arbejde lige før jul sidste år med 

udgivelsen af en Hvidbog med 11 anbefalinger til vort politiske bagland. 

Et af de punkter der blev peget på i Hvidbogen var: Etablering af et Frivilligcenter. Efter 

lange overvejelser, medlemsmøde og dialog med folkeoplysningsudvalget måtte vi melde 

tilbage, at vi ikke havde fundet de ildsjæle der ville og kunne etablere et sådant og – hvad 

der ikke var mindst vigtigt – at vi fandt samarbejdet med vores forvaltning så godt, at de 

udfyldte den rolle et Frivilligcenter kunne. 

I stedet indstillede vi, at de allerede afsatte midler måtte bruges på en stilling som 

forenings/fritidskonsulent e.l. i kommunen. Dette sidste ser heldigvis ud til at lykkes. 

Et andet punkt i Hvidbogen var etableringen af et ”Frivilligt Samråd”. Dette vil Benny 

fortælle mere om senere, men jeg kan da sige, at vi positivt indgår i dette arbejde med 2 

repræsentanter. 

 

Foreningernes Dag. 

Som jeg nævnte sidste år, ville vi efter 3 års prøvetid, forsøge at få lagt FD Ind i nogle mere 

faste rammer både hvad angår mål, indhold, styring og økonomi. For at sige det ganske 

kort, er det blevet sådan at FD ledes af en styregruppe bestående af 1 repræsentant fra 

Faxe kommune, 2 fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligrådet. Vores overordnende 

mål for dagen er: Synlighed, samarbejde og anerkendelse. Økonomien er lagt i hænderne 

på Faxe kommune. Under styregruppen sidder: Arbejdsgruppen. Det er her, de mere 

praktiske opgaver for dagen løses. Gruppen her kan have varieret størrelse og 

sammensætning. 

FD blev igen i år en succes, selvom vejret ikke var ligeså godt som året før. 51 foreninger 

deltog og igen med en hvis udskiftning af 13 foreninger. Programmet forløb stort set efter 

planen med mange foreninger, der viste deres aktiviteter til glæde for både børn og 

voksne. Det var de lokale klubber der gav opvisninger og faldskærmsudspring blev det også 

til i år. Hr. Skæg trak rigtig mange børn med deres forældre. En rigtig god dag som kun kan 

komme i stand med aktive folk fra vores Frivilligråd hjulpet af et par ”frie-villige” og en 

repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Tak for et godt samarbejde. Økonomien var i 



år skruet sådan sammen at Faxe kommune gav 80.000 kr. til dagen og Oplevelsen af Faxe 

donerede 20.000 kr. Oveni dette kom så foreningernes gebyr, for at være med. Vi kom ud 

af dagen uden at overskride budgettet 

 

 

Lokaletildeling til foreningerne. 

Forvaltningen i Faxe kommune har gjort noget rigtig godt: de har givet alle foreninger 

mulighed for selv, at kunne booke sig ind på de lokaler, de kan ønske sig – elektronisk og i 

gennem Foreningsportalen. 

Der er dog stadig en vis prioritering, hvor de unge og oplysnings forbundet står forrest, 

men min fornemmelse er, at vi har den fornødne lokale kapacitet i kommunen, så det ikke 

giver problemer. 

Vi har udtalt os om det nye system, og har selvfølgelig anbefalet det. 

 

Årets kurser. 

Igen i år har vi lavet 4 kurser i samarbejde med folkeoplysningsudvalget. 

Siden sidste repræsentantskabsmøde har vi afholdt: 

Forår: ”Stress og konflikthåndtering” med Dorthe Holmberg. Sted: Faxe Sundhedscenter 

Efterår: ”Ældre og psykiske sygdomme” v. Andreas Nikolajsen. Sted Æblehaven, Faxe. 

”Bestyrelsesarbejde – hot eller not” ved Torben Stenstrup. Sted: Faxe Sundhedscenter. 

Og som det sidste i år er: ”Ansøgning til fonde m.m. – hvordan gør man det?” ved Anders 

E. Jacobsen. Sted: Æblehaven i Faxe lørdag d. 25. november. 

Vi håber meget vort samarbejde med folkeoplysningsudvalget kan fortsætte og i det 

kommende år. 

 

§18 og § 79 midlerne. 

Vi har i år lavet et såkaldt ”servicetjek” på tildelingskriterierne for disse. Vi har gentagne 

gange drøftet, om formuleringen for ansøgningen til disse midler, var for kringlet for 

foreningerne. De grundlæggende principper for midlernes anvendelse blev ikke ændret 

meget, men et lille udvalg fra os har sammen med forvaltningen eksemplificeret nogle af 

ansøgningskriterierne, så de nu er mere tilgængelige. 

Inden vi nåede så langt, som til udformningen af vore ønsker, hold vi et medlemsmøde om 

disse i Æblehaven med ca. 50 mennesker. Som det fremgik af mødet, var man stort set 

tilfredse med § 79 midlerne, men ønskede en opblødning omkring § 18 midlerne, så man i 

højere grad kunne ”nurse” sine frivillige og ikke ”bare” udvikle og nytænke. 

Vi håber vi har fundet en god balance? 

 

Møde med Erhvervs og kulturudvalget. 

Lige før sommerferien var Kurt og jeg – igen i år – inviteret til at mødes med udvalget i halv 

time. Den fik hurtigt ben at gå på, da vi havde så meget at fortælle om alle vores 

aktiviteter, så der kun blev ca. 5 minutter til spørgsmål. Så er de også nemmere at svare på 



spørgsmålene. Vi oplevelse en stor lydhørhed, en positiv modtagelse og en hyggelig og god 

atmosfære. Det var så det sidste møde med udvalget i denne byråds samling. Det bliver 

spændende hvem det nye udvalg bliver. 

 

Nyhedsbrev. 

Som sidste skud på stammen har vi besluttet, at udsende et nyhedsbrev jævnligt. Det vil 

indeholde de væsentligste ting fra vores møder, men vores redaktør kunne også godt 

tænke sig at få nogle gode historier fra det virkelige liv – fra jer. 

Vi har hvert år ønsket at kunne udgive et nyhedsbrev – også for at være mere synlige – nu 

er det lykkes. 

 

Udtale os. 

Vi er stadig opmærksomme på, hvor vores stemme skal høres, når vores byråds politikere 

eller forvaltning laver noget som vi synes er godt eller burde justeres. 

 

Forskningsprojektet: Civilsamfund, politik og lokalsamfund. 

Vi i Faxe er med i forskningsprojekt sammen med: Odense kommune, Fåborg Midt Fyns 

kommune, Rudershøj og et Boligområde i Århus. 

Projektet løber i årene 2016 – 2018. 

Der var midtvejskonference her i Haslev d.2. november med ca. 100 deltagere fra hele 

landet. Der var spændende oplæg gode workshops m.m. Hvis I vil vide mere om selve 

projektet, ved jeg, at Benny gerne vil sige mere om det senere. 

 

Slutteligt. 

Jeg vil sige alle foreninger og de frivillige tak for jeres kæmpe indsats til glæde for så mange 

mennesker. Vi vil så gerne gøre en forskel som mennesker – I gør en forskel, en stor 

forskel. Tak for det. 

Igen som jeg sagde i starten: tak til mine gode ”rødder” i Frivilligrådet for et godt år og det 

samme til Benny og Asya. 

 

 

 

Bilag 2: 

 

Orientering om planer for det kommende år. 

1. Foreningernes Dag: Nu hvor FD er kommet mere i faste rammer, regner vi også med at 

vi sidder med i maskinrummet ved næste års tilrettelæggelse. Det bliver spændende at se 

om FD bliver en del af ”Frivilligt samråds” ansvar i fremtiden? 



2. ”Frivilligt samråd”.  Som nævnt i min beretning er vi blevet tildelt 2 pladser i det 

nyoprettede råd. Vi sidder der pt. med formand og kasserer. Vi forventer os meget af dette 

samarbejde, da vi her sidder meget tæt på både politikere og forvaltning. 

3. Kurser: Vi håber, at kunne fortsætte succesen med kurser også næste år. Vi håber 

fortsat at kunne have et samarbejde med Folkeoplysningsforbundet om dette. 

 

4. Nyhedsbrev. Vi vil nu fremover udsende vores nyhedsbrev jævnligt og finde den form, 

som vi mener vores medlemmer synes er godt og vi magter. 

 

5. Hjælp til foreningerne: Vi håber meget vi kan blive og være til hjælp for vores foreninger 

forsat.  

 

6. Udtalelser. Vi håber ikke, der bliver meget brug for det, men vi vil meget gerne 

spørges/høres, når kommunen har høringer f.eks. i.f.m. nedskæringer eller budgetforslag, 

hvor det har indflydelse på vores foreningers trivsel. 

 

7. Udvikling. Vi vil prøve i højere grad at invitere vores foreninger til kurser til udvikling af 

frivilligheden. Mange af disse kurser udbydes gratis af ”Center for Frivilligt socialt arbejde” 

i Odense. 

 

8.§18 og§ 79. Igen i det kommende år vil vi orientere os om uddelingen af §18 og § 79 

midlerne. 

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde: 

Formand: Kjeld Folke Jørgensen 

Næstformand: Anne Graulund 

Kasserer: Kurt Sangild 

Referent: Kurt Sangild 

 

 

 

Referat: Kurt Sangild 

 

 

 



 

 

 

 

 


