
 

Referat fra Faxe Frivilligråd 40. bestyrelsesmøde 

som afholdtes i Paraplyen, Vestergade 4, Haslev 

mandag d. 23. januar 2017 kl. 16.00. 

Deltagere:  Kjeld Folke Jørgensen, Leif Børgesen, Kurt Sangild, Svenn Erik 

Kristensen, Birgit Ambo, Per Villumsen, Karin Schmidt, Jørgen Hansen, Asya 

Sarikaya. 

Afbud fra: Anne Graulund. 

Vi starter mødet med at synge:  Vi sang frivilligsangen. 

Velkommen og godt nytår. 

Kjeld Folke Jørgensen bød velkommen og ønskede os alle et godt nytår. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

a. Gennemgang af nyhedsmail fra: Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. 

(se vedhæftede fil). 

Ny portal: Faxe kommunes foreningsportal er nu tilgængelig på kommunens 

hjemmeside. Her kan foreninger fremover booke lokaler m.m. 

Vi har mulighed for at skrive om frivilligrådet på denne portal. 

Dette tages op på næste møde. 

 

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

Per fortalte at Karins historie fra julefrokosten (præstens historie) var blevet delt 

mange steder. 

Paraplyen har afholdt frivilligmøde med spisning. Der var god tilslutning og det blev 

en god aften. 

Oasen. Det går især godt på torsdagsholdet. Der er generelt en stigning i antallet af 

brugere i forhold til starten efter flytningen. 



Jørgen har deltaget i kulturkonferencen. Det var et godt arrangement med mange 

gode input, bl.a. om brug af de elektroniske medier. 

Asya orienterede om muligheder for at søge om tilskud fra Veluxfonden. 

3. Kursusudvalget.  

Intet nyt. 

4. Vores folder om ”Frivilligrådet” – det helt færdige resultat.  

Den nye redigerede folder blev delt rundt. 

5. Foreningernes dag. 

Møde i udvalget tirsdag den 24/1, hvor blandt andet økonomien skal drøftes. 

Ligeledes skal der drøftes, hvad konceptet for dagen skal være. 

 

7. Meddelelser fra kassereren. 

Vi har modtaget 21.000 kr. fra Faxe Kommune. 

Der står nu 44.788,24 kr. på kontoen. 

8. Næste møde – forslag til mødested! 

Den 20. februar kl. 16.30 i Æblehaven. 

9. Eventuelt 

Asya orienterede om paragraf 18 og 79 midlerne. Et forslag til fordeling er nu 

udarbejdet. 

 

Referat: Kurt Sangild 

 

 


