
 

Referat fra Faxe Frivilligråds 57. bestyrelsesmøde  

på Seminariet, Søndergade 12, 4690 Haslev 

Mandag d. 20. august 2018 kl. 14.30. 

Fremmødte: Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Leif Børgesen, Kurt Sangild, 

Svenn Erik Kristensen, Erik B. Jensen, Karin Schmidt, Birgit Ambus, Jørgen Hansen, 

Lisbeth  Buur Ravn Clemmensen. og Asya Sarikaya. 

Vi starter mødet med en fællessang. 

Vi Sang: ”Der er så meget der kan trykke”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden. 

Kjeld tager på kursus på det nationale frivilligråds politiske værksted d. 30. 

august 2018 kl. 13 -17 i Kbh. 

 

3. ”Frivillig fredag 2018”. Hvordan formidler vi ud til foreninger om muligheden for 

afholdelsen af denne i år?  

Vi afventer evaluering af Foreningernes Dag 2018. 

 

4. Budget 2019. Brev sendt til kommunen v. Jørgen og Svenn-Erik. 

Høringssvaret var velformuleret og Frivilligrådet kan fuldt ud tilslutte sig 

høringssvaret. 

  

5. Kursusudvalget. Forslag til kurser i 2018. 

Frivilligkoordinator, Lisbeth Buur Ravn Clemmensen tilknyttes udvalget. 

Udvalget kommer med et udspil til næste møde. 

 



6. Rekruttering af yngre medlemmer til Frivilligrådet. Har vi emner, der skal 

opfordres? 

Drøftet. 

7. Foreningernes dag. Referat fra sidste møde og info-mødet d. 15. august. 

Der er 55 -56 foreninger tilmeldt foreningernes dag. 

 

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

Birgit fortalte at gigtforeningen i Faxe Kommune er ophørt med sit virke på 

grund af manglende tilslutning. 

Oasen er i gang efter ferien. 

Leif: Æblehaven havde åbent hus i lørdags med rigtig god tilslutning og mange 

tilmeldinger til aktiviteterne. 

Svenn Erik har været til åbent hus på Dalgården hvor der også var god 

tilslutning til aktiviteterne 

Karin: Paraplyen har god tilslutning til deres søndagsåben. Ca. 20 deltagere. 

Anne: Røde Kors holder loppemarked på ”Pilegården” den 8. september. 

 

9. Meddelelser fra kassereren. 

Der står 63.110,21kr. på kontoen. 

Fra 1. december 2018 skal vi betale 300 kr. om året for at have en konto i 

Nordea 

10. Næste møde:  tirsdag den 18. september 2018 kl. 15.00. I Æblehaven 

 

11. Eventuelt 

Intet. 

 

Referat: Kurt Sangild 


