
Dagsorden for Faxe Frivilligråd 44. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev 

mandag d. 24. april 2017 kl. 16.00. 

Vi starter mødet med en fællessang. 

Vi sang: ”Kom maj du søde milde”. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Jørgen Hansen, Birgit Ambo, Per Villumsen, Kurt 

Sangild, Asya sarikaya. 

Afbud fra: Leif Børgesen, Karin Schmidt, Svenn Erik Kristensen, Anne Graulund 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

Ingen. 

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

Asya Sarikaya meddelte at kriterierne for paragraf 18 og 79 skal have et service 

eftersyn. 

 Vi indkalder til et medlemsmøde mandag den 22. Maj kl. 17.30, hvor vi starter med at 

spise en sandwich og derefter holder møde, hvor medlemmerne kan komme med 

forslag til revidering af kriterierne. Efter mødet med medlemmerne holdes der 

bestyrelsesmøde, hvor vi forsøger at lave et færdigt forslag til revidering. 

4. Opfølgning af visionsdagen ved: Svend Erik, Kurt og Kjeld. 

Kurts forslag med enkelte rettelser blev godkendt. Forslaget vil blive forelagt 

medlemmerne på mødet den 22. Maj. 

Kjeld og Svenn Erik har holdt udvalgsmøde vedrørende opsamling af de opgaver, der 

blev formuleret på visionsmødet. 

De foreslår at der laves et nyhedsbrev til medlemmerne to gange om året. Evt. et forår 

og et til jul. 

Foreningernes dag skal fortsætte som nu. 

Vi bør spørge medlemmerne om de har behov for flere medlemsmøder. 



Måske skulle vi overveje at kontakte frivilligrådene i nabokommunerne for at få 

inspiration. 

Vi mener at samarbejdet med Folkeoplysningsudvalget fungerer godt, og at 

samarbejdet skal fortsætte. 

Vi kan ikke umiddelbart se at de kulturelle foreninger hører ind under os. 

5. Opfølgning på § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger. 

Asya orienterede om at erhvervs og kulturudvalget holder møde i dag, hvor oprettelse 

af et frivilligt samråd bliver behandlet. 

6. Kursusudvalget orienterer. 

Kursuskataloget blev fremlagt. Et godt stykke arbejde. 

Der mangler tilmeldingerne til kurset i konfliktløsning på lørdag. 

Hvis der ikke kommer flere tilmeldinger, bliver kurset aflyst. 

Undervisningen på kurset den 25. Nov. er gratis.  Der skal kun betales for forplejning. 

7. Foreningernes dag. 

Der er bevilget 80.000 kr. fra frivillighedspuljen og 20.000 kr. fra ”Følelsen af Faxe”. 

Per Villumsen ønsker ikke at være med i gruppen om foreningernes dag fremover. 

8. Meddelelser fra kassereren. 

Der står 42.150,40 kr. på kontoen 

9. Næste møde:  

Den 22. maj kl. 17.30 i Æblehaven (medlemsmøde med efterfølgende bestyrelsesmøde). 

10. Eventuelt 

Der arbejdes på at få en forsikring, der dækker de frivillige. 

 

Referat Kurt Sangild 


