
Faxe Frivilligråd 

Bestyrelsesmøde nr. 70 

DATO: 22. jan 2020 kl. 16:00 

STED: Æblehaven, Nygade 5, Faxe 

Referat: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Sang til indledning. 

Fremmøde: 

”Det haver så nyligen regnet..” 

 

Kjeld Folke Jørgensen, Anne Graulund, Leif Børgesen, 

Karin Schmidt, Heidi Jappe Holm, Lizzie Skovgaard 

Nielsen, Frank Sørensen Svenn Erik Kristensen 

Afbud fra: Else Jensen 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Meddelelser fra formanden. Intet 

3. Kursusudvalget. 

v. Karin og Anne 

Svar vedr. bevilling til kurser forventes sidst på måneden. 

De planlagte kurser søges gennemført. 

4. Foreningernes dag.  

Noget nyt fra udvalget? 

v. Else og Leif. 

Det nedsatte udvalg er ikke klar med nye oplysninger. 

Forventes til næste møde. 

Frivilligrådet bevilget en underskudsdækning til 

Foreningernes dag svarende til de tidligere år. 

5. Referat fra 

”Kørepengeudvalget”. 

V. Lizzie, Else og Kjeld. 

Forslag til rejseafregning blev udleveret. 

a. Bilag  

b. Regler 

Forslaget blev godkendt 

 

6. Referat fra 

”Visionsdagsudvalget”. 

v. Svenn Erik, Heidi, Frank og 

Kjeld. 

Det nedsatte udvalg forslår et besøg hos Kirkens 

Korshær. 

Formanden har taget kontakt – arbejder videre med et 

arrangement i København. 

7. Frivillig konsulent? B.A.: jo, der kommer en pr. ¼ 2020. 

§ 18 og 79 – ved at være i mål med bevilling. Samme 

model som de tidligere år. 

Div. Publikationer på området er på vej i trykken. 

Faxe Byråd er positivt stemt overfor de frivillige. 

Økonomisk opbakning til området i budget 2020. 



8. Bordet rundt Æblehaven: mange aktiviteter – et svagt stigende 

deltagertal. 

Stor tilslutning til fester herunder et stort arrangement i 

november måned sammen med Ældresagen, 

pensionistklubben og hygge- og kulturklubben. 

Røde kors - Haslev: Marts: - 25 år jub. i butikken i 

Haslev. 

Røde Kors-Faxe: Går godt med mange frivillige. 

Paraplyen: Går godt – stor aktivitet især om 

morgen/formiddag. Mange forskellige aktiviteter rettet 

mod målgruppen. 

Sclerosefor.:  - året ikke rigtigt gået i gang endnu, har 

startet boksning, rimelig opbakning til møder m.m. fra 

medlemmerne. 

Kirkens Korshær: -positiv stemning blandt de frivillige, 

bruger god tid til at passe på de frivillige, god omsætning i 

butikken. 

Faxe kommune: 

Priser: 10. marts uddeling af priser til alle sportsfolk. 

De andre priser kommer med en dato senere på foråret. 

 

 

 

9. Nyhedsbrev – hvornår næste 

gang? 

Vil udkomme først i april. 

10. Meddelelse fra kassereren På konto: 39.744,58. 

De af Faxe Kommune bevilgede midler til hovedsagelig 

kursusaktivitet er ikke kommet endnu. (kr. 30.000) 

11. Næste møde. 26.februar 2020 kl. 16.00 i Paraplyen, Haslev. 

12. Eventuelt Uddeling af priser i Faxe kommune – se punkt 8. 

13-1-2020 

Kjeld F. Jørgensen 

26-01-2020 

Svenn Erik Kristensen 

 


