
Faxe Frivilligråd 
Bestyrelsesmøde nr. 79 

DATO: 8. juni 2021 kl. 14:00 

STED: ”Novellen”, Biblioteket, Jernbanegade 62, Haslev 

Referat: 

Dagsordens punkt Resultat / beslutning 

Fremmøde: Anne Graulund, Leif Børgesen, Else Jensen, Karin 

Schmidt, Nicolai Nøddebo, Benny Agergaard og Kjeld 

Jørgensen. 

Afbud fra: Heidi Jappe Holm, Svenn Erik Kristensen og 

Lizzie Nielsen   

 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. Formanden refererede fra Frivilligrådets møde i Plan og 

Kulturudvalget d. 11. maj 2021. Det var et godt møde 

med god kommunikation og imødekommenhed. God 

stemning. 

       3.  Kursusudvalget: 

      a. Evaluering af kurset d. 29.maj    

           2021       

      b.   Kommende kurser i 2021 

v. Karin og Anne og Nicolai. 

 

a. Kurset d. 29. maj var et godt kursus og samtidig 

med en bred repræsentation både 

foreningsmæssigt og fra hele kommunen. Et godt 

oplæg fra Allan Grasberger og en god dialog og 

stemning. 

b. Udvalget arbejder i øjeblikket med at arrangere et 

kursus d. 4. september 2021.  

D. 30. oktober hedder kurset:”Motivation: 

Fundamentet for et stærkt frivilligt engagement” 

ved Malte Lindholm fra CFSA (Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde). 

4. Udvalget for Kulturaftner i 

Faxe kommune. 

                  Orientering v. Else, Leif og   

                  Kjeld 

 

 Leif orienterede om, at udvalget var gået i dialog med de 

4 byer som skulle holde Kulturaftner. Poul Erik Holm er 

kontaktperson til Faxe Ladeplads, Else er til Karise, Leif 

og Else er til Faxe og Kjeld er til Haslev.  

Vi har deltaget i et fællesmøde, hvor vi fremlagde flere 

forslag til vores medvirken bl.a.: at vise rundt i 

barndommens gader, gamle lege og i samarbejde med 

Cirkus Belladonna række et tilbud til børnene. Sammen 

med kaffevognen fra Dalgården og Cirkus Belladonna 

skal det være Frivilligrådet og Folkeoplysningens base 

denne aften. Manegen i teltet kan evt. også bruges af 

foreninger e.l.  

5. Frivilligt Samråd - noget nyt? 

v. Anne, Else, Benny. 

 

Else berettede om, at udvalget havde været på lokal 

studietur d. 4. juni 2021. Turen var en opfølgning på § 

17 stk. 4 udvalgets anbefalinger. 



Først besøgte man Dalgården i Rønnede og fik et godt 

indblik det aktive arbejde, der foregår her. 

Derefter gik turen til Faxe Ladeplads Idrætsforening og 

hørte om flere at deres spændende initiativer f.eks. en 

skaterbane, den lokale ”knallert bande” fik sit eget sted at 

være og senest er der etableret en lukket hundebane. 

En spændende og inspirerende dag. 

6. Meddelelse fra kassereren v. 

Else 

Kassebeholdningen er på 106.637,15 kr. 

7. Nyt fra 

forvaltningen/kommunen v. 

Benny og Nicolai. 

Benny berettede: 

a. Forvaltningen har sendt en foreningsstatus- 

opgørelse til Plan og kulturudvalget. De fleste 

foreninger ser ud til at overleve Corona tiden. 

Både Nicolai og Benny kunne fortælle, at de blev 

godt modtaget i foreningerne ved deres 

henvendelse til dem. Foreningerne var 

fortrøstningsfulde. 

b. Kommunen har ondt i økonomien og vil måske 

derfor regulere i restbeløbet for §18 og §79 for i 

år. 

c. Kommunen har samlet nogle forsk. nøgletal som 

for. eks viser at Faxe kommune ligger i top 40 

med hensyn til Folkeoplysningen, mens tallet for 

kulturtilbud ligger i den laveste ende! 

8. Udtalelse vdr. udkast til ny 

Sundhedspolitik (se 

udsendte materiale). 

v. Svenn Erik (+ Kjeld) 

Udkastet gennemgået overordnet. Der hvor vi mener vi 

kan bidrage er i afsnittende om: Mental sundhed og 

fysisk aktivitet. 

Svenn Erik og Kjeld arbejder videre. 

9. Nyhedsbrev! 

v. Leif 

Vi aftalte, at vi snarest vil udsende et nyhedsbrev til vores 

foreninger for at ønske dem god sommerferie, og 

appellere til dem om at stille op på kulturaftenerne. 

10. Næste møde. Mandag d. 16. august 2021 kl. 16.00 i Paraplyen, 

Vestergade 4. Haslev. 

 

D. 28. oktober 2021. Repræsentantskabsmøde i 

Æblehaven kl. 19.00. 

 

11. Eventuelt. Intet 

11.06.21 

Kjeld F. Jørgensen 

 

 


