
Referat fra Faxe Frivilligråd 56. bestyrelsesmøde  

i Oasen, Grøndalsvej 8, 4690 Haslev 

Torsdag d. 28.juni  2018 kl. 16.00. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Kurt Sangild, Svenn Erik 

Kristensen, Erik B. Jensen, Birgit Ambo, Jørgen Hansen og Asya Sarikaya 

Afbud fra: Leif Børgesen og Karin Schmidt. 

Vi startede mødet med at synge: “ se det summer af sol over engen”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

           Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden. 

a. Siden sidst: Ernst Hansens bortgang, 

Vi ærede Ernsts minde med en halv minut stilhed. 

b. Reception på Sundhedscenteret med demenskoordinatoren. 

Karin, Anne og Kurt deltog i receptionen. Der er i lokalerne, som 

demenskoordinatoren råder over udstillet forskellige hjælpemidler for 

begyndende demente og demente. Rådgiverne kan frit besøges i åbningstiden – 

også af pårørende. 

c.  Kjeld har fået en invitation til et møde med det nationale Frivilligråd. 

     Kjeld tager til mødet i København. 

 

 

d.   Invitation til afsluttende konference i projekt samarbejde imellem kommunen 

og foreninger. Konferencen afholdes af syddansk universitet. 

 

 

 



3. Referat fra ”Frivilligt samråd” d. 12. juni v. Kurt. 

Efter kommunalvalget har Frivilligt Samråd fået en ny sammensætning. Den 

består nu af følgende personer: 

          Fra Byrådet:  René Tuekær (L), Henrik Rützou Aakast (V), 

                                Nadia Bruun Thurø (Ø Og Camilla Meyer (A).        

          Fra Folkeoplysningsudvalget: Jeannie Thorving Hansen og Jens Kr. Nielsen   

          Fra Frivilligrådet: Kjeld Folke Jørgensen og Kurt Sangild. 

Tre personligt udpegede medlemmer med viden, interesse og engagement på 

kulturområdet   og/eller andre frivillige aktører: 

 Lis Ella Fruervang, Henriette Flænsdal og Fie Watson Hansen. 

Henriette Flænsdal blev valgt til formand. 

Henrik Rützou Aakast blev valg til næstformand. 

Det gamle samråd havde før jul besluttet at man især skulle se nærmere på tre 

anbefalinger fra frivilligrapporten. 

Anbefaling 4: at løsne den mentale afstand mellem foreningerne.  

Anbefaling 7: grænser/rammer for samarbejdet og opgaver.  

Anbefaling 6: at frivillighedens mangfoldighed respekteres. 

En af de ting, der blev besluttet på mødet den 12. juni, var at vi skulle starte 

med at arbejde med anbefaling 7: Grænser og rammer for samarbejdet og 

opgaver. Det vil sige at vi vil arbejde på at optimere samarbejdet mellem Faxe 

Kommunes personale og de frivillige.  

Der foreligger en håndbog fra 2014 om dette. Denne håndbog skal samrådet 

se nærmere på, og de skal lave en redigeret udgave, som skal relanceres og 

gøres bedre kendt både blandt personalet og blandt de frivillige.  

 

Der blev på mødet drøftet plan for frivillighedskonferencen 2018.  Man 

besluttet følgende struktur: Oplæg med emnet samarbejde imellem 

medarbejdere og frivillige. Desuden workshops med mulighed for at vælge 

forskellige emner. Mulige datoer: den 20. eller 21. november 2018. 

                                       

 



4. Referat fra mødet med ”Plan – og Kulturudvalget” d. 26. juni v. Kurt og Kjeld. 

Kjeld og Kurt fortalte om Frivilligrådets arbejde, kurser og fordeling af §79 og 

§18 midlerne. 

Besparelseskatalogets forslag til besparelser blev drøftet. Vi kunne ikke 

anbefale nogen af forslagene. 

Kjeld takkede forvaltningen for godt samarbejde med frivilligrådet. 

Formand for Plan og Kulturudvalget, René Tuekær roste Frivilligrådet for det 

store og gode arbejde rådet udfører. 

 

5. Generel drøftelse af ”Frivillig fredag” fremadrettet. Skal vi anbefale at ”Foreningernes  

    Dag” flyttes til foråret? Hvad med ”Frivillig Fredag 2018”?  

     Vi foreslår, at Foreningernes Dag flyttes til maj/juni måned, og at vi anbefaler 

foreningerne lokalt at afholde Frivillig Fredag sidste fredag i september. 

Asya undersøger om det er praktisk muligt at holde Foreningernes dag i maj/juni 

måned. 

 

 

6. Orientering om budget 2019 og konsekvenserne for vores foreninger i.f.t. besparel- 

    ser. Hvad gør vi? Se dette link: http://www.faxekommune.dk/budget-2019 

     Jørgen Hansen og Svenn Erik Kristensen laver et forslag til udtalelse fra 

Frivilligrådet, som sendes til rådet til godkendelse, og herefter fremsendes det til 

kommunen senest 1. august. 

 

  

7. Kursusudvalget. Forslag til kurser i 2019. 

    Vi starter med at se på kursusemner til augustmødet. 

 

 

http://www.faxekommune.dk/budget-2019


8. Noget nyt om hvordan kan vi rekruttere yngre medlemmer til Frivilligrådet på sigt. 

     Vi tager punktet på hvert møde indtil repræsentantskabsmødet. 

 

9.   Nyhedsbrevet. Udsendt 29.maj til foreningerne. 

      Nyhedsbrevet sendt ud til foreningerne. 

 

10. Foreningernes dag. Referat fra sidste møde d. 28. maj. 

       Plakaterne er færdige i næste uge. Asya indkalder plakatudvalget til møde. 

       Ellers skulle alt være på plads. 

       

 

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

       Svenn Erik har været til åbent hus på Dalgården. Der er godt gang i aktiviteterne                      

på Dalgården 

        

12. Meddelelser fra kassereren. 

Der står 63.391,96 kr. på kontoen. 

13. Næste møde mandag d. 20. august 2018 på Seminariet kl. 14.30. 

      Øvrige møder: tirsdag den 18.  september kl. 15 – 17. tirsdag den 23. oktober kl. 15. 

         Mandag den 5. november repræsentantskabsmøde kl. 19 i Æblehaven. 

 

14. Eventuelt 

Intet 

 

Referat: Kurt Sangild 


