
 

Referat fra Faxe Frivilligråd 58. bestyrelsesmøde  

i Æblehaven, Nygade 5, 4640 Faxe 

Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 15.00. 

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

Svenn Erik Kristensen, Erik B Jensen, Karin Schmidt, Jørgen Hansen og Lisbeth 

Bur Ravn Christensen. 

Afbud fra Asya Sarikaya 

Vi startede mødet med at synge: Det lysner over agres felt 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden. 

Vi startede mødet med at mindes Birgit Ambo med et øjebliks stilhed. 

 

a. Referat fra deltagelse i det ”Nationale Frivilligråds” konference d. 30. august.  

Kjeld refererede fra konferencen 

 

3. Budget 2019. Sidste nyt v. Asya     

Udsættes til næste møde. 

                                                                                        

4. Gennemgang af dagsorden til Frivilligt samråds møde d. 19. september. 

            Frivilligkonferencen på Kulturnariet den 20. november fra kl. 17 – kl. 21 

Kjeld og Kurt orienterede om de punkter, der var på dagsordenen til Frivilligt                             

Samråds møde, samt gjorde opmærksom på Frivilligkonferencen, der 

afholdes på Kulturnariet den 20. nov. 

  



5. Kursusudvalget.  

Datakurset i oktober har 7 tilmeldte. Lisbeth laver en pressemeddelelse, så 

der kommer måske nogle flere. 

 

 Hermed en oversigt over kursus-udvalgets forslag til kurser i 2019 - 

forslag modtages selvfølgelig gerne til relevante kurser. 

Mulige kurser til 2019 

• Alternativer til fonde og puljer (CFSA) 

• Brug af sociale medier i sociale foreninger (CFSA) – grundkursus  

• Få fat i flere frivillige og behold dem I har (CFSA)  

• Samskabelse – sådan skaber I noget nyt i fællesskaber 

• Følelsen af Faxe  

•  

Tidligere succeser, der eventuelt kan gentages.. 

• Psykiske syge og ensomhed  

• Psykiske sygdomme hos ældre 

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

opfordres? 

Vi prøver alle at finde mulige emner inden repræsentantskabsmødet. 

7. Foreningernes dag. Evaluering af dagen: Hvad var godt? Hvad var skidt? Hvad 

undrede? Dato for næste år. 

Godt: Vejret. Mange hyggede sig sammen med udstillerne i boderne. 

Foreninger, der havde noget til fælles var anbragt sammen. 

Mange gode aktiviteter. 

Skidt: Ikke så mange deltagere til underholdningen. 

Forslag til ændring: måske ændre tidspunktet på året, så der var mere at 

opvise. 

 

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

Karin: Der har været mange aktiviteter i Paraplyen. 

Anne: Skal til landsmøde i Røde Kors. 

Leif: Aktiviteterne i Æblehaven er godt i gang. Nye tiltag: floorball og 

bordtennis. 



 

9. Nyhedsbrev næste udgivelse? 

Kommer i oktober. 

 

10. Meddelelser fra kassereren. 

Der står 63.110,21 kr. på kontoen 

 

11. Næste møde tirsdag d. 23. oktober 2018 kl. 15.00.på Paraplyen i Haslev 

12. Eventuelt 

       Intet 

Referat:Kurt Sangild 


