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REFERAT 

 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Fremmøde: Alle var mødt. 

Benny Agergaard og Nikolaj Nødebo 

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Velkomst til Nikolaj Nødebo v. formanden 

3. Meddelelser fra formanden.  

a. Folder: Lokal Frivilligråd – 

kom godt i gang. 

a. Folder udleveret og omtalt 

4. Kursusudvalget: 

a. Kommende kurser i 2000? 

v. Karin og Anne 

Ikke kommet ret langt. Har oplevet at det er vanskeligt at 

arbejde sammen med DSFA i øjeblikket. 

Har fået bevilget et kursus – gratis. 

Frivilligrådet har midler til køb af et eller to yderligere 

kurser. 

Planlægningen sker fremover i et samarbejde med 

Nikolaj Nødebo. 

5. Nyt fra foreningernes dag.  

v. Else og Leif. 

Gennemføres i 2021 – genbrug af program fra den aflyste 

Foreningernes dag i år. 

6. Ny ”Visionsdag”? 

v. Svenn Erik, Frank, Heidi og 

Kjeld. 

Der arbejdes videre. Formanden fastsætter en dato for et 

arbejdsmøde 

7. Frivilligprisen 2020: Nyt siden 

sidst v. Benny 

Benny Agergaard: uddeles 11/9 på Dalgården. 

2 pjecer udleveret: ”Håndbog i samarbejde” og ”Sammen 

kan vi mere” 

Der er en ekstra uddeling af § 18 midler efter 

sommerferien. 

 

8. Else og Kjeld til møde med Plan- 

og Kulturudvalget d. 23.6.20. 

Kort orientering. 

Drøftet 

9. Nyhedsbrev v. Leif Intet 

10. Bordet rund Sclerosefor.: -har gennemført online-banko for 

medlemmer – en succes. 

Paraplyen: - åben igen for morgenmad og 

eftermiddagskaffe, Har gennemført ”mad ud af huset” – 

mange aftagere. 



Røde Kors: (Haslev) – åben, men ikke rigtig kommet i 

gang. 

(Faxe) – godt i gang. 

Æblehaven: i denne uge er der sommerhøjskole – 44 

delt. (max) – Almindelige aktiviteter er i gang, men med 

begrænsninger. 

11. Meddelelse fra kassereren Kassebeholdning: 64.488 kr. 

12. Næste møde. 24/8  Paraplyen 

21/9  Æblehaven 

19/10  Paraplyen 

12/11  Repræsentantskabsmøde  

13. Eventuelt. 

 a. God sommerferie til alle 

Formanden gjorde opmærksom på, at Frivilligrådet i år 

har 10 års jubilæum. 

Rejste spørgsmålet o en fest eller lignende for de frivillige 

i kommunen. Accepteret. Et udvalg blev nedsat: Kjeld, 

Lizzie og Else. 

13-6-2020 

Kjeld F. Jørgensen 

25-06-2020 

Svenn Erik Kristensen 

 


