
 

 

Dagsorden Brørup lokalbestyrelse - møde mandag 10. december kl. 17.00 på Byagervej 45 

deltagere bestyrelse + Bodil 

 

Afbud - ingen 

 

 

Pkt. 1  

Velkomst 

 

Den klarer FL 

 

 

Pkt. 2 

Opfølgning på sidste referat af 12. november 

 

FL har talt med Egon Pedersen, Røde Kors - Han er ikke kommet nærmere - de har ikke fundet ny 

koordinator for besøgsvenner, jeg tror det bliver til et samarbejde - Egon vender retur 

Beslutning/kommentar: Afventer 

 

Hvor langt er vi med Hygiejnekurser 

Beslutning/kommentar: FL, IL, BD, JB, MH har bestået, resten opfordres til at tage kurset. Vi står stærkere 

overfor Fredenshjem ved at have det på plads. 

 

FL laver det sidste i invitationen til turen til Snorresgade 

Beslutning/kommentar: Invitation er udsendt til alle. Tilmelding af partnere efter først til mølle, opgøres 

efter 15. januar 

 

Giver det I kan læse vedr. persondatapolitik og fotopolitik anledning til spørgsmål 

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer 

 

Noget at til føje til den udsendte bemandingsplan 

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer. Der kan byttes ved behov 

 

Vi skal have en ny tidsplan for vores aftaler med JV, Jørgen Schultz, vedr. Vågetjeneste -Generationsmøder - 

Bisiddere - Besøgstjeneste - JB kommer med forslag ekskl. Generationsmøder 

Beslutning/kommentar: FL tager kontakt til Jørgen Schultz, JB laver plan med datoer 

 

Vi har fået ca. 9.500 kr. fra Lokalforeningspuljen - beløbet er målrettet vågetjenesten - HW sørger for 

kontering og tilbagemelding senest 15. januar 2020 

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer 

 

Frivillighedsudvalget har holdt møde og foreslået fordeling af §18 midler - udvalget for social og ældre har 

det på dagsordenen på december mødet - så vi forventer positivt svar primo januar 19 

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer 

 

BM og FL har deltaget i møde med Handelstanden, HW var også deltager, men fra Lions, FL rundsender og 

kommenterer referatet - når han modtager det 

FL har sagt ja til at deltage i et ad hoc udvalg vedr. arrangement 7. juni (flyttes til 14. juni) 

Beslutning/kommentar: Referat endnu ikke udsendt. Nedsatte udvalg har møde 15. januar. 

Vi vil deltage i møder samt stå ved Brugsen og eventuelt samarbejde med Sydjysk Veteranbilklub i Vejen, 

som kan møde med gamle biler. 

Forslag til arrangementer evt. cykelløb, nedsætte et lyslaug  

 

 

Pkt. 3 

Siden sidst 

 



 

 

FL orienterer om de vigtigste tiltag på delegeretforsamlingen - senere fremsendes referatet til orientering til 

dem der ønsker det 

Beslutning/kommentar: Referatet går på omgang i bestyrelsen. 

 

Vi fik i foråret bevilget 10.000 kr. til veste og annoncering for Vågetjenesten 

Vi har brugt penge på veste - men ingen annoncering (HW har beløbet) 

I forbindelse med sammenlægningen med Holsted og Rødding - har vi ikke så mange vågere fra de nye 

områder, som vi troede 

Derfor laver vi som tidligere nævnt et interview med Henny og Jette i Ugeavisen, Ny Tirsdag og JV 

Det kan også komme på tale at stille fysisk op ved aktivitetscentrene og evt. andre steder i de 2 områder 

Til det har jeg i følge aftale med TS indkøbt et lille rundt klapsammen bord, en roll-up og et  

A-stativ 

Bliver præsenteret på mandag 

Kan også bruges til hvervning af nye medlemmer 

HW skal have indsendt fakturaer inden 15. dec.  

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer 

 

FL orienterer om kursus 4. dec. for formandsskabet 

Beslutning/kommentar: Vi mener at vi er godt med i forhold de øvrige deltagende lokalafdelinger 

 

Jens Erik Andersen, Grønnegade 28 har sagt ja til at stille op som suppleant i lokalbestyrelsen til årsmødet - 

JEA bliver indkaldt til det 1. møde i det nye år, for at få lidt fornemmelse 

Vi skal overveje om vi vil have flere suppleanter, hvis de rigtige folk viser sig 

Beslutning/kommentar: Eventuelt 1 suppleant mere til bestyrelsen 

 

 

Pkt. 4 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Husk meget gerne skriftlige oplæg 

 

LJ 

 

Har vi modtaget manual vedr. dokumentboks 

Andre punkter 

Beslutning/kommentar: LJ har lavet vejledning til Dokumentboks på ÆS´s hjemmeside, denne medsendes 

referatet. Tilretter Det Sker, fra februar udgaven, med KP som kontaktperson i stedet for IP vedr. Demens og 

besøgsven. 

 

PW 

 

FL har ikke nået at aftale de aftalte punkter vedr, Datastuen og Brevfletning 

Hvornår kommer der en mødedato fra BJ vedr. IT-sikkerhed 

Status frivillige 

Andre punkter 

Beslutning/kommentar: FL og PW aftaler at mødes i næste uge vedr. ovennævnte. 

BJ tilretterlægger møde i januar vedr. it.-sikkerhed. BJ deltager i bestyrelsesmøde på Fredenshjem. 

P.t. 105 frivillige. 

Kørsel til indkøb skal piftes lidt op, der er for få der ringer. 

 

JB 

 

Punkter 

Beslutning/kommentar: Har besøgt Glad Motion, der er 8-10 deltagere mere eller mindre demente, 

forholdsvis ”unge”. 

Skubbere holder vinterpause. 



 

 

Modtaget ”Kort” fra ÆS til omdeling, men mangler afsender og kontaktperson. JB forhører om stempel med 

”Ældre Sagen Brørup” 

 

KP 

 

Status nye medlemmer 

Status på Besøgsvenner 

Andre punkter 

Beslutning/kommentar: 1125 medlemmer. Har fået en ny besøgsven, Vagn Klynge og tilsagn fra Christa 

Andersen fra 15. august 2019. Afventer 1 mere. 

 

MH 

 

Punkter 

Beslutning/kommentar: Jesper fra Brørup Skolen rykket for kontaktperson, som kontakter MH, regner med 

januar måned. Bodil styrer kalenderen 

 

BM 

 

Punkter 

Beslutning/kommentar: 14. 11. rejsegilde på Lundtoft. Regner med nybyggeriet står færdig i uge 35, resten 

i 2020. Der har været afholdt julemøde, god aktivitet med IN og BM. Endvidere sang og bankespil. Næste 

møde er 18. februar. 

 

HW 

 

Punkter 

Beslutning/kommentar: Ingen kommentarer 

 

 

Pkt. 5 

Program 2019 

 

Vi har afleveret ca. 1060 uadresserede kuverter - sammen med de 756 adresserede 

Var I tilfreds med indholdet 

Beslutning/kommentarer: Ingen kommentarer 

 

 

Pkt. 6 

Ledelse og samarbejde 

 

Hvordan er status på indhold til Håndbogen 

Er der andre kommentarer til punktet: 

Beslutning: JB, IL og FL mødes og retter til ud fra de indlæg og kommentarer, der har været til materialet. 

PW mangler arbejdsbeskrivelse for indkøbskørsel – sendes til FL. 

FL vedligeholder håndbogen og LJ sørger for at kun nyeste version er i Dokumentboksen 

 

Pkt. 7  

Økonomi 

 

Status på økonomien år til dato - et forsøgt skøn på et årsresultat 

Har budgettet ændret sig siden sidst 

Beslutning/kommentar: Overskud på ca. 21.000 kr.  Saldo 124.000 kr.  

 

 

Pkt. 8 

Evaluering af arrangementer 



 

 

 

18. november   Suppemiddag 

Beslutning/kommentar: Godt besøgt, god stemning 

 

28. november  Juletur 

Beslutning/kommentar: Rigtig fin tur, kunne godt have brugt et kort over Kiel, det tages ved kommende by 

besøg. 

 

2. december  Julefrokost 

FL har mailet med SØE 

Beslutning/kommentar: 60 deltagere, rigtig fin stemning med musik ved Ole.  

Ved årsmøde bliver gjort opmærksom på at bestyrelsen samt alle hjælpere betaler på lige fod med gæster. 

 

Pkt. 9 

kommende arrangementer 

 

Søndag 6. januar kl 14  Nytårskur 

FL er tovholder - iht. arbejdsbeskrivelse 

FL køber “champagne” i 2018 

BD har bagt kransekager min. 3 stk. pr deltager, ligger i FL´s fryser - og småkager til kaffen 

Crew møder ind 12.30 

Beslutning/kommentar: Vi undlader annoncering, men ophænger plakater. 

 

 

Torsdag 17. januar kl. 19 Møde for nye medlemmer 

FL er tovholder – iht. arbejdsbeskrivelse 

FL og JB fortæller om ÆS 

Primo januar udsender FL ringelister, som opfølgning på invitationen til nye medlemmer 

FL sørger for indkøb 

JB stiller med kurven 

BD kommer med duge til ostebordet 

Hvad med småkager til kaffen 

Beslutning/kommentar: Ser an hvor mange tilmeldinger der kommer, evt. aflysning og udsættelse til 2020. 

Program som ovenstående hvis den bliver aktuel 

 

Søndag 20. januar  Den syngende maler 

PW er tovholder – iht. arbejdsbeskrivelse 

FL har kontakten til den syngende maler 

FL trykker sange 

Crew møder ind 12.30 

Beslutning/kommentar: FL sender kontakten med aftaler til PW.  

LJ bestiller annonce i Ugeavisen 

 

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

 

Næste møde er 14. januar 2019 jvf. udsendte mødekalender 

 


