
 

Referat fra Faxe Frivilligråd 59. bestyrelsesmøde  

i Paraplyen, Vestergade 4, 4690 Haslev 

Tirsdag d. 23. oktober  2018 kl. 15.00. 

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

Svenn Erik Kristensen, Erik B Jensen, Jørgen Hansen, Lisbeth Buur Ravn 

Christensen og Asya Sarikaya. 

Afbud fra: Karin Schmidt. 

Vi startede mødet med at synge: ”Jeg vil male dagen blå”. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra formanden. 

Ingen. 

3. Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet d. 5. november i Æblehaven kl. 

19.00. 

Fra kl 17 – 18.30 holder asya ansøgningskursus vedr. § 18 og 79. 

 

a. Program for aftenen: indhold og rækkefølge. 

1. repræsentantskabsmøde. 

2. underholdning. 

 

b. Forslag til indslag på repræsentantskabsmødet 

Asya kommer med et indlæg om foreningernes behov for udvikling. 

Nogle fra rådet kommer med lidt sjovt. 

 

c. Forslag til dirigent. 

Vi foreslår Benny Agergård 

 

d. Forslag til nye medlemmer 

Vi kommer med et par forslag. 



 

e. Indkomne forslag. 

Intet er indkommet. 

 

f. Fremtidsvisioner? 

Kjelds oplæg blev drøftet. 

 

 

g. Traktement før og under mødet. 

Asya og Leif drøfter serveringen før mødet. 

Under mødet serveres kaffe og kage. 

 

h. Pressemeddelelse. 

Lisbeth laver en pressemeddelelse til Haslev Faxe posten og 

dagbladet/Sjællandske. 

 

 

4. Budget 2019. v. Asya og Lisbeth       

Ingen besparelse på vores område. 

Restmidlerne fra paragraf 18 puljen er uddelt. 

                                                                                     

5. Referat fra Frivilligt samråds møde d. 19. september.  

Kurt refererede fra samrådets sidste møde. 

             

6. Kursusudvalget. Oplæg til kurser i 2019. 

Oversigt over de kurser faxe Frivilligråd udbyder for 2019: 

I.  Samskabelse – sådan skaber I noget nyt i fællesskab  

Dato: Lørdag d. 2. marts 2019 – kl. 10-15  

Sted: Sundhedscenteret, Faxe  

Link: https://frivillighed.dk/kurser/samskabelse-saadan-udvikler-i-nye-loesninger-

i-faellesskab  

https://frivillighed.dk/kurser/samskabelse-saadan-udvikler-i-nye-loesninger-i-faellesskab
https://frivillighed.dk/kurser/samskabelse-saadan-udvikler-i-nye-loesninger-i-faellesskab


 

II.      Brug af sociale medier i sociale foreninger (CFSA) – grundkursus  

           Dato: Lørdag d. 27. april 2019 – kl. 10-15  

Sted: Sundhedscenteret, Faxe  

 Link: https://frivillighed.dk/kurser/brug-af-sociale-medier-i-foreninger-                                   

grundkursus  

  

III.  Alternativer til fonde og puljer – Andre veje til fundraising 

(CFSA)  

Dato: Lørdag 5. oktober 2019 – kl. 10-15  

Sted: Sundhedscenteret, Faxe  

Link: https://frivillighed.dk/kurser/alternativer-til-puljer-og-fonde-andre-

veje-til-fundraising  

  

IV. Få fat I flere frivillige og behold dem I har (CFSA)  

Dato: 30. november 2019 - Kl. 10-15 

      Sted: Sundhedscenteret, Faxe 

 

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

opfordres? 

Der er et par emner i forslag. 

 

8. Foreningernes dag. 

Dagen blev drøftet, måske skulle man overveje at de enkelte foreninger 

optræder noget mere i stedet for en dyr fællesunderholdning. 

 

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

Anne fra Røde Kors beretter at de afholder samtalecafe om min sidste vilje. 

Erik havde fået positive tilbagemeldinger fra deltagere i Foreningernes Dag. 
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Asya meddeler at DGI afholder en workshop den 7 nov om den demensvenlige 

forening i sundhedscentret i Faxe. Ligeledes vil DGI prøve at lave holdspil for 

seniorer. 

 

10. Nyhedsbrev med indbydelse til repr.skabsmøde. v. Leif 

Leif laver nyhedsbrev. 

 

11. Meddelelser fra kassereren. 

 

Der står 58.780,07 kr. på kontoen. 

 

12. Næste møde Repræsentantskabsmøde mandag d. 5. november 2018 kl. 19.00 i 

Æblehaven.      

Frivilligrådet mødes kl.18.00 

                          

13. Eventuelt. 

Vi undrer os over at vores del af kommunens hjemmeside ikke fungerer 

optimalt. Der er næsten kun gamle nyheder. 

 

 

Referat: Kurt Sangild 

 


