
                                          Referat fra Repræsentantskabsmøde  

Mandag d. 5. november 2018 kl. 19.00 

i Æblehaven, Nygade 5, Faxe 

 

Vi startede med at synge: ”En regnvejrsdag i november”. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af 2 stemmetællere 

Asya Sarikaya og Lisbeth Clemmensen blev valgt. 

 

2. Valg at dirigent. 

Benny Agergaard blev valgt.  

Benny konstaterede at repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til 

bestemmelserne i vedtægterne. 

 

3. Valg af referent. 

Kurt Sangild blev valgt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af beretning. 

Kjeld Jørgensen fremlagde en fyldig beretningen for det forløbne år. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

 Se beretningen på bilag 1. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. 

Kurt sangild fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Orientering om planer for det kommende år. 

Kjeld fremlagde planerne for det kommende år. 

Planerne kan læses på bilag 2. 

 

7. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lizzie Skovgaard Nielsen Valgt  

Mette Størk Henriksen valgt for1 år 

Karin Schmidt Valgt 

Leif Børgesen Valgt 

Kjeld Folke Jørgensen Valgt 

Svenn Erik Kristensen Valgt 

 

Suppleanter: 

Birgit Brix Valgt som 1. suppleant. 

Jette Olsen Valgt som 2.suppleant. 

 

 

9. Eventuelt. 

Kjeld Folke Jørgensen takkede Jørgen Hansen for hans indsats i Frivilligrådet 

og overrakte et par flasker vin, som tak for det gode arbejde. 

Ligeledes takkede han de mange fremmødte for deltagelse i 

repræsentantskabsmødet. 

Benny Agergaard takkede foreningerne for det store arbejde de gør rundt i 

kommunen. 

Ligeledes takkede han for det gode samarbejde med Frivilligrådet. 

Benny Agergaard opfordrede deltagerne i repræsentantskabsmødet til at 

komme til frivilligkonferencen den 20. nov på Kultunariet i Haslev. 

 

Efter repræsentantskabsmødet konstituerede bestyrelsen sig på følgende 

måde 

Formand: Kjeld Folke Jørgensen 

Næstformand: Anne Graulund 

Kasserer: Kurt Sangild 

Referent: Svenn Erik Kristensen 

 

Referat: Kurt Sangild 

 

 



Bilag 1: 

 

Formandens beretning: Repræsentantskabsmødet d.5. november 2018. 

 

Indledning: 

Jeg vil indlede dette års beretning med at tænke på to af vores medlemmer, der ikke er 

mere. Lige omkring sommer fik vi meddelelsen om, at vores mangeårige medlem Ernst 

Hansen var afgået ved døden. Ernst var et aktivt medlem af Frivilligrådet i mange år og 

altid fast mand ved Foreningernes Dag. Det samme skete her i efteråret, hvor vort 

daværende medlem af rådet Birgit Ambo pludselig fald om, og døde på vej til – frivilligt 

arbejde i Dansk Kennel Klub. Ja, i Birgits ånd: hun døde med frivillighedens støvler på. Det 

er altid mærkeligt lige pludselig at miste folk, man lige har talt med. Tak til dem for deres 

store arbejde både hos os, og der hvor de var frivillige. Ære være deres minde. 

Og til årets beretning: 

Det sidste år har igen været et godt år for Faxe Frivilligråd.  

Som jeg også nævnte sidste år, betyder det rigtig meget, at vi hare haft et godt Frivilligråd, 

der igen har haft arbejdstøjet på og ikke er bange for at tage udfordringer op. Tak for et 

rigtig godt samarbejde. Vi oplever også i stadig stigende grad at vores politikere regner 

med os som samarbejdspartnere. Igen i år har vi haft et godt samarbejde med vores 

forvaltning i høj grad repræsenteret af Asya og Benny, og som noget godt nyt også af 

Lisbeth, der blev ansat som foreningskoordinator midt på året. Også tak for det. 

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

 

Rådet arbejde i 2017/18. 

Alle ni pladser har været besat – indtil Birgits bortgang - endog også med medlemmer, der 

har dækket vores områder fra ældre, syge, handicappede, børn og udsatte mm. og det 

håber vi også fremover kan lade sig gøre. 

Vi har i år holdt 10 møder, så det vidner da om, at vi gerne vil være sammen. 

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

 

Foreningskoordinator. 

I sidste års beretning kunne jeg fortælle, at de midler som var afsat til et Frivilligcenter 

måske kunne bruges til ansættelse af en frivilligkoordinator i kommunen. Det lykkedes at 

få lov til, og tillige fik vi lov til at sidde i ansættelsesudvalget sammen med repræsentanter 

for Folkeoplysningsudvalget. I enighed faldt valget på Lisbeth Buur Clemmensen, som vi d. 



16. april kunne byde velkommen.  Vi har været glade for de flere kræfter til foreningslivet, 

og det gode samarbejde, som er etableret. Tak for det Lisbeth. 

 

Foreningernes Dag. 

Et af de faste udvalg, vi i 5 år har deltaget i, er Foreningernes Dag (FD) udvalg – eller 

rettere i ”arbejdsgruppen til FD”, hvor vi altid har været godt repræsenteret i år med 6 

medlemmer. Strukturen i FD ledes af en styregruppe bestående af 2 repræsentanter fra 

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

mål for dagen er stadig: Synlighed, samarbejde og anerkendelse og skulle nogle foreninger 

som i år få flere medlemmer, er det bare helt perfekt. 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. Der er altid plads til en til! 

De fleste af os i Frivilligrådet og vores foreningsevaluering giver udtryk for, at FD igen i år 

blev en succes, samt at vejret nok aldrig har været bedre. 58 foreninger var tilmeldt og 

igen med en hvis udskiftning af 17 foreninger. Programmet i år var lidt anderledes end 

årene før, fordi de fleste foreninger, på grund af det fremrykkede tidspunkt, ikke var 

startet op, og derfor ikke bød ind på opvisninger fra deres forening, Dette gjorde 

programmet blev lidt enklere og folk fik mere tid til at se på standene. Som fælles 

underholdning var der dog 2 x faldskærmsudspring, både Postmand Per show og Ole 

Kibsgaard Show fra scenen og skumshow for børnene. Som en flot begyndelse og ramme 

for dagen spillede Faxe Musik. En rigtig god dag, som kun kan komme i stand med aktive 

folk fra: Frivilligrådet, et par ”frie-villige” fra togklubben og 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 budget. 

Tak til arbejdsgruppen for et sjovt og konstruktivt samarbejde. 

 

Årets kurser. 

Siden sidste repræsentantskabsmøde har vi igen har vi haft 4 kurser i samarbejde med 

folkeoplysningsudvalget. 

Efterår 17. ”Ansøgning til fonde – hvordan gør man det?” v. Anders E. Jacobsen. Sted: 

Æblehaven. En spændende dag med mange deltagere. 

Forår: ”Kommunikation i konflikter” med Sidsel Westi Kragh. Sted: Faxe Sundhedscenter. 

Måske ikke lige så mange deltagere, men en dag hvor vi alle personligt fik noget med hjem. 



Efterår: ”Gnist, gejst og livsglæde” v. Trine Alvilda Jensen + Christoffer Kejser Larsen. Sted 

Æblehaven, Faxe. En fantastisk inspirerende dag – hvor alle gik fornøjede og opladte hjem. 

”Databeskyttelse i foreninger” v. Steen F. Andersen. Sted: Haslev bibliotek. Steen var 

virkelig kompetent, og var med til at give os enkle og gode løsninger på dette ellers 

komplekse emne. 

Tak til kursusudvalget for jeres flotte arbejde. 

 

 

 

§18 og § 79 midlerne. 

Som jeg fortalte sidste år, lavede vi et såkaldt ”servicetjek” på tildelingskriterierne for 

disse. Vi oplever at vi har fundet en god balance i udbuddet af midler og dem der søger.  

§ 79 midler indeholder en sum på: 414.721 kr. Disse midler bliver stort set altid fordel i 

starten af året. 

§18 midler indeholder en sum på: 418.439 kr. Her har vi som regel 2 uddelinger om året. 

Den største del først på året og en mindre del sidst på året – i år ca. 81.000 kr. 

Det er forvaltningen der administrere midlerne og står for tildelingen og vi orienteres 

undervejs og i enkleste tilfælde spørges vi til råds. 

Byrådets Plan og Kulturudvalg har også i indeværende år gennemgået kriterierne for både 

§ 79 og 18 midlerne, men har ikke kommet med ændringer.  

 

Møde med Plan- og Kulturudvalget. 

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

hel halv time. Det var det første møde med det nye Plan- og Kulturudvalg. Lydhørheden var 

stor, og vi oplevede vi fik en god dialog. Vi gennemgik vores sammensætning af 

Frivilligrådet, vore aktiviteter mm. Slutteligt havde vi en bøn til politikerne om, ikke hvert 

år i forbindelse med budgettet for det kommende år, at melde - set fra os - urealistiske 

lukninger og nedskæringer ud af, busordninger for pensionister, lukning af aktivitetscentre 

mm. Forslagene er næsten de samme år efter år – så vi kender dem, men de giver meget 

unødig uro i vores bagland. Også dette blev der hørt på med en positiv tilgang. 

 

Nyhedsbrev. 

Vi har nu i ca. 1 år sendt nyhedsbreve ud til vores foreninger. Det indeholder det mest 

relevante fra vores møder og selvfølgelig invitationer til kurser, konferencer o.l. Vi har 

meget svært ved at finde ud af hvor langt nyhedsbrevet når ud, da det helt er op til 



modtagerne – oftest formændene i foreningerne - at få det formidlet videre. Vi er meget 

åbne overfor tiltag der sikre at alle foreningsmedlemmerne får det at se. 

Tak til vores redaktør Leif, at du påtog dig opgaven. 

 

Budget 2019. 

Vi udtalte os i år til Budget 2019. Som jeg også nævnte ved mødet med Plan- og 
Kulturudvalget, gav vi i udtalelsen udtryk for netop den samme problematik, om ofte 
urealistiske besparelser. Mere specifikt pegede vi på tre ting som vi ikke kunne gå ind for 
nemlig: Indførelse brugerbetaling for kørsel til dagcenter. 
 Lukning af Æblehaven. 
 Reduktion af tilskud til Paraplyen. 

Udtalelsen påpegedes også, at vi i det overordnende perspektiv er meget glade for vores 

kommunes imødekommenhed over vores frivillige arbejde. 

Jeg kan nævne at alle tre besparelser igen i år blev taget af bordet, hvilket vi er meget 

glade for. 

En tak til vores skriverkarle som udformede den flotte udtalelse: Jørgen og Svenn Erik. 

 

Frivilligt samråd: 

I Frivilligt Samråd sidder såvel politikere, Folkeoplysningsudvalget, et par aktive frivillige, 

Benny Agergaard og Kurt og jeg fra Frivilligrådet Asya er sekretær. 

I år har vi haft 2 møder. Udvalget er skiftet ud på de fleste af de politiske poster efter 

valget og Folkeoplysningsudvalget har også sat nye folk ind efter deres valg – så det er 

stort set et helt nyt og dugfrisk udvalg.  

Vi fortsætter arbejdet fra de forrige møder med: 

1. At give vores: ”Håndbog til samarbejdet mellem ansatte og frivillige”. Et tiltrængt 

servicetjek. Håndbogen skal være et redskab for både de frivillige og de kommunale 

medarbejdere. Tillige er det vigtigt at den bliver kendt af alle. 

2. ”Servicerammen for Frivillighed i Faxe Kommune” skal også til eftersyn. Det er 

arbejde vi først lige er gået i gang med. 

Som I nok kan fornemme er Frivillig Samråds opgave, at tage de overordnede temaer 

op, og det er helt fint, især når det sker i samarbejde med vores politikere. 

 

Studietur. 

I april valgte vi at tage på en lille studietur til København. Vi valgte at tage ind og se på 

Røde Kors nye frivilligcenter på Blegdamsvej ved deres hovedkontor. 

Det blev en spændende formiddag med en hjertelig velkomst og en god information om 

Røde Kors store arbejde, og også en god snak om frivilligheden, som er en stor ressource i 



hos dem. Vi spurgte, hvad de gjorde for deres frivillige? Svaret var: Mindst en tur om året 

og en god frokost – oftest julefrokost.  

Vi sluttede med at se deres skoletjeneste i kælderen, hvor vi på tæt hold oplevede deres 

hjælpearbejde ikke mindst med hjælp af deres ”Virtual reality” briller. Det var som selv at 

være i en flygtningelejr. Efter frokost var vi en tur på politimuseet. Nok mere en oplevelse 

for os, end det havde med frivillighed at gøre? 

En god dag med gode fælles oplevelser. 

  

 

 

Forskningsprojektet: Civilsamfund, politik og lokalsamfund. 

Vi i Faxe er stadig med i forskningsprojektet sammen med: Odense kommune, Fåborg Midt 

Fyns kommune, Rudershøj og et Boligområde i Århus. 

Projektet løber i årene 2016 – 2018. Hvis I vil høre mere om slutfasen på dette projekt skal 

I skynde at tilmelde jer ”Frivilligkonferencen d. 20. november” på Kultunariet. 

 

 

Slutteligt. 

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

mennesker. Vi vil alle, 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, Asya og Lisbeth: Tak for et godt år og samarbejde. - Amen 

 

 

Bilag 2: 

 

 

Orientering om planer for det kommende år 2019 

1. Foreningernes Dag: 5 gange har vi haft FD. Styregruppen skal snart have møde, og hvis 

planer og økonomi kan nå sammen, er jeg sikker på, at arbejdsgruppen endnu engang vil 

være med stil at stable dette fantastiske arrangement på benene. Som jeg fornemmer det, 

vil vi også fra FR have repræsenter siddende der.  



2. ”Frivilligt samråd”.  Også i det kommende år vil vi benytte de to pladser vi er stillet til 

rådighed. Vi vil bruge dem som platform for at skabe de bedste betingelser for det frivillige 

arbejde. 

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

Allerede nu har vort hårdarbejdende kursusudvalg udmeldt følgende kurser: 

Lørdag d. 2. marts 19: ”Samskabelse – sådan skaber I noget nyt i fællesskab”. 

Lørdag d. 27. april 19: ”Brug af sociale medier i foreninger”. 

Lørdag d. 5. oktober 19:”Alternativer til fonde og puljer”. 

Lørdag d. 30. november 19:”Få fat i flere frivillige – og behold dem”. 

 

 

4. Nyhedsbrev. Vi vil nok forsætte med at sende vores nyhedsbrev ud. Vi har ved sidste 

udsendelse spurgt om, hvad vores modtagere synes. Det bliver spændende om vi får 

nogen reaktioner. 

 

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

forsat.  

 

6. Udtalelser. Ligesom i år vil vi være der, når og hvis der bliver brug for vores stemme i 

i.f.m. politikker og budgetter, der har med frivilligheden at gøre. 

 

7. Udvikling. Vi vil via vores egne, men også andre kurser vi kan henvise til, hjælpe 

foreningerne til stadig at udvikle og forny sig. Ikke at man skal forlade gode og 

velfungerende aktiviteter, men tilpasse aktivisterne til den virkelighed vi lige nu står i. Det 

er udgangspunktet for vore egne kurser. 

 

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

midlerne. 

 

9. Studietur: Måske igen i år tage på studietur, for at se hvordan man har det med 

frivilligheden i andre kommuner, og ikke mindst nucer sine frivillige. 

 

10. Temadag: For 2 år siden havde vi vores sidste interne fremtidsværksted/temadag i 

Frivilligrådet. Jeg satser på, at vi igen skal have en sådan dag, hvor vi trækker i arbejdstøjet, 

for at se i hvilken retning vi skal udvikle os. 

 


