
Referat fra Repræsentantskabsmødet i Frivilligrådet Faxe Kommune torsdag 
d. 4/3 2021 16.30-17.30 – afholdt via Teams 
 
Deltagere (15 personer): Bente Ludvigsen, Jan-Ulrich, Johnny Bøgelund, Karen Spring -Røde Kors 
Faxe, Kim Mikkelsen, Leif Børgesen (bestyrelsesmedlem), Lizzie Nielsen (bestyrelsesmedlem), 
Preben, Sara Sejdner Engbæk - Frivilligkoordinator, Susanne U, Tina Hesselbjerg, Kjeld Folke 
Jørgensen (formand), Else Jensen (kasserer), Benny Agergaard (centerchef og dirigent) og Nicolai 
Nøddebo (foreningskonsulent og referent). 
 
Afbud grundet tekniske udfordringer: Anne Graulund (næstformand) - Røde Kors Haslev 
 
Referat jævnfør dagsordenen: 
 
Ad. 1: Stemmetællere - Der blev ikke valgt stemmetællere, da valgproceduren bliver udskudt til et 
fysisk repræsentantskabsmøde senere på året. 
 
Ad. 2: Valg af dirigent –Benny Agergaard blev valgt af deltagerne. Han kunne hurtigt slå fast, at 
repræsentantskabsmødet var så lovligt som muligt under de gældende restriktioner i samfundet 
denne tid. 
 
Ad. 3: Referent – Nicolai Nøddebo blev valgt af deltagerne. 
 
Ad. 4: Fremlæggelse og godkendelse af den fremsendte beretning – formand Kjeld gennemgik den 
udsendte beretning. Der bliver først valg på et kommende repræsentantskabsmøde i oktober-
november.  Kjeld sendte en bred buket af roser i forhold til den måde alle har ageret positivt under 
pandemien med stor fokus på fællesskab (på afstand) og sammenhold! Susanne U. spurgte til 
lokale politikker, og så blev det uddybet. Karen Spring spurgte til puljepenge der ikke er brugt. Der 
blev svaret, at der kan søges puljemidler senere på året (§18 og §79), så man kan ikke sige, at der er 
nogle penge der er ”forsvundet”. Beretningen blev efterfølgende godkendt. 
 
Ad. 5: Fremlæggelse og godkendelse af det fremsendte regnskab – kasserer Else gennemgik det 
udsendte regnskab hurtigt. Hun pointerede, at det var til stor irritation, at banken skulle have så 
store gebyrer, når man bare er en lille forening med en begrænset økonomi. Susanne U. havde 
undersøgt sagen nærmere, og fortalte det var et generelt problem, og at vi ikke brugte den dyreste 
bank! Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 
Ad. 6: Planer for det kommende år (fremsendt) – formand Kjeld gennemgik det udsendte og alle 
håber så meget som muligt bliver muligt. Karen Spring havde en kommentar til brug af §18 og § 79 
midler som blev taget til efterretning. 
 
Ad. 7: Indkomne forslag – Ingen modtaget! 
 
Ad. 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer – Udgår, grundet bekymring for teknikken for alle og derved 
manglende mulighed for en demokratisk proces. Flyttes til efteråret (oktober-november) 
forventeligt i Æblehaven, Faxe. Repræsentantskabet godkendte dette! 
 
Ad. 9: Eventuelt – Benny Agergaard nævnte følgende under punktet: 

• Ny ansøgningsrunde for §18 og §79 midler efter sommerferien 

• Ansatte fra Kultur og Fritid ringer rundt til alle foreninger i marts måned for at få status. 

• Opfordrer alle til at søge råd og vejledning i Kultur og Fritid, hvis der er behov 
 
 
Referent    Dirigent 
Nicolai Nøddebo   Benny Agergaard 


