
 

 

Referat Brørup Lokalbestyrelse - møde mandag 10. september 2018 kl. 9.00 på Fredenshjem 

 

Afbud: BM 

 

 

Pkt. 1. 

Velkomst 

 

Kaffe med brød - sædvanlige aktører - har JB lidt til halsen stående 

 

 

Pkt. 2. 

Opfølgning på referat af 6. august 

 

FL har tilmeldt til møde vedr. persondataforordning d. 28. september på Søgården- FL, LJ, PW og HL, har 

alle fået bekræftelse fra sekretariatet 

Beslutning: Endnu ikke modtaget bekræftelse 

 

Ved. suppemiddag 18. november - afventer svar medio september 

Beslutning: Modtaget 5.000 kr. 

 

 

Pkt. 3. 

Program 2019 

 

Program 2019 gennemgås ud fra tidligere fremsendte Version 3. 

Beslutning 

Kun et enkelte ændringer – vedr.  Haderslev Fjord - HCA udskiftet med rejseforedrag 

 

Forudsætninger for budget gennemgås - ud fra tidligere fremsendte notat 

Beslutning  

OK - ingen ændringer 

 

Budgetter vedr. arrangementer og tilhørende tekstforslag eller oplæg til tekst fremsendes til FL -  

deadline? 

Beslutning: 24. september, hvor Programudvalget afholder møde 

 

Budgetter vedr. aktiviteter - Forslag udarbejdes af HW med støtte fra FL og godkendes af ansvarlig 

koordinator - deadline 1. oktober 

Beslutning 

OK 

 

Forslag IL/FL udarbejder tekster til program og hjemmeside - sendes til godkendelse ved respektive aktører 

og LJ - deadline? 

Beslutning: 24. september, hvor Programudvalget afholder møde 

 

Skal vi lave flyers og program til opslagstavle i lighed med i år 

Beslutning:  

Ja 

 

Skal FL lave bemandingsplan som i år 

Beslutning:  

Ja 

 

Alle gennemgår program 2018 for tekster (kun aktiviteter), kontaktpersoner og kontaktoplysninger 

Beslutning 

Ja - afleveres til LJ senest 29. sept. 



 

 

 

 

Pkt. 4 

Siden sidst 

 

JB og FL tilmeldt til dialogmøde i Middelfart 12. sept. - er det OK med JB 

Beslutning:  

 JB frameldt 

 

Frivillig Nyhedsbrev uge 34 omtaler kursus vedr. it-sikkerhed - var det noget for datastuen 

Beslutning:  

Nyhedsbrevet gennemgås og PW tager en beslutning 

 

Orientering fra KoU: 

Der er uændret kontingentfordeling for 1. halvår 2019:  21% til Holsted og Brørup, 27% til Rødding og 31% 

til Vejen 

Snorresgade har svaret på henvendelse vedr. betaling for transport til ledsager/bisidder til returkørsel fra 

sygehus uden patient. - desværre ikke positivt - Regionen har ret til ikke at ville betale - men er der tale om 

en plejehjemspatient, skal plejehjemmet betale - jeg ser ikke problemet som særlig stort, vi snakker 

småpenge - det er mere det at det er blevet lovet på et vælgermøde. 

KoU’s arrangement bliver 5. maj på Knudepunktet - Fl rykker for underholdningsdetaljer 

KoU har vedtaget nyt pkt. på dagsordenen - Ældrepolitik - det er frivilligt for den enkelte lokalafdeling om 

man vil sende sin ældrepolitiske kontaktperson, men det anbefales. 

Alle lokalafdelinger laver fremadrettet en kort skriftlig beretning til hvert møde, indeholdende de væsentlige 

ting i afdelingen. 

KoU planlægger et besøg i Snorresgade for lokalafdelingernes bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 

koordinatorer - der styres efter 8. april 2019 - FL rykker JHS, som er tovholder 

Kommentarer: 

Ingen kommentarer men der er interesse for besøg i Snorresgade. 

FL melder tilbage til JHS 

 

Gennemgang af tidligere udsendt dagsorden til møde 10. okt. med social- og ældreudvalget 

Kommentarer:  

Ingen 

 

Vedr. Læsetanter har der desværre været en kommunikationsbrist, som forsinker opstarten - nærmere 

orientering følger 

MH supplerer med status på Læsetanter 

MH/FL udarbejder plan, når Brørupskolen vender tilbage 

Beslutning/kommentarer:  

FL underskriver i dag 10. september og aftaler nærmere. 

FL har efter mødet fået underskrift fra Helle Lauridsen  

 

Danske Seniorer er vendt tilbage - Lilly Laugesen meddeler at flertallet i bestyrelsen ikke ønsker samarbejde 

om et evt. arrangement - BM har beklaget deres beslutning - de vil gerne fortsætte samarbejdet på Lundtoft 

Beslutning/kommentarer:  

Hvis der på et senere tidspunkt ønskes samarbejde om arrangement, skal det være på initiativ af 

Danske Seniorer. 

 

Vedr. Vågetjeneste - både Holsted og Rødding vil gerne at vi tager over på kommuneplan. 

Vi har fået lister over vågere - HSJ har sagt ja 

JB laver plan for overtagelsen med de involverede parter 

JB informerer generelt om Vågetjeneste - status 

Beslutning/kommentarer:  

Tages ved bordet rundt. 

 



 

 

Vedr. pårørendeprojekt - Kirsten Dyrholm/Sonja Miltersen vil ikke have at foreningsaktører fremgår på 

kommunens hjemmeside - Vi tager det som tidligere orienteret med på mødet med ældre- og socialudvalget - 

så må vi se om politikerne er enige. 

Kommentarer  

Ingen 

KP orienterer om projektet vedr. højskoleophold 

Beslutning/kommentarer:  

Der kan ikke gives tilskud. Tages op på mødet 10. oktober. 

 

Vedr. besøgsvenner - har talt med Egon fra Røde Kors efter deres bestyrelsesmøde - deres konsulent var ked 

af at sige farvel til hjerteblod - derfor indkaldes til ekstraordinært møde - om en mulig løsning internt eller 

samarbejde/overdragelse til ÆS 

Beslutning/ kommentarer:  

Endnu ingen beslutninger taget. - FL holder kontakt 

 

Vi er i gang med spørgeskemaundersøgelse - hvor har I hørt/læst om arrangementet - bliver udleveret og 

indsamlet til resten af vores arrangementer i resten af 2018 - det er den ansvarlige der sørger for uddeling og 

indsamling og videregive til LJ 

LJ sender skemaet til FL, som kopierer og uddeler skemaer til de ansvarlige 

Beslutning/kommentarer:  

FL sender sørgeskema på mail til ansvarlige for arrangementer rest 2018, hvis FL skal trykke er det 

på bestilling ellers ansvarlige selv. 

Afventer sammentælling fra resterende arrangementer 2018. 

 

Fl foreslår at vi opsætter plakater op for vores arrangementer i alle de forretninger og andre steder vi kan få 

lov  

Beslutning/kommentarer:  

KP og HW vil hænge plakater op ca. 20 stk. i alt. LJ udarbejder og kopierer. Afleveres senest 14 dage 

før arrangement. 

 

 

Pkt. 5. 

Nyt fra bestyrelsen 

 

LJ 

Status på aktiviteter mm.  

Beslutning/kommentarer:  

Der har været praktisk opgave i Lunderskov. Klaret ved OP. LJ har tilmeldt HL, PW og LJ til Ny 

hjemmesidekursus i Rebbøl d. 1. november. Møde i Programudvalg 24. september i Brørup. LJ 

rundsender ”Aftale om frivillig indsats” til alle koordinatorer. 
 

PW 

Status på indkøbsordning 

Frivillighedslister - får du dine til-/frameldinger 

Status på Datastuen 

Beslutning/kommentarer:  

Har fået opgave med kørsel onsdag formiddag. Vil spørge Ove, Hans Jørn eller Harry. Slette Ejner 

Thøgersen fra frivillighedsliste. PW sende alle frivilliglister til JB. 

Vedr. Datastuen er der mest aktivitet ude i hjemmene, også i Vejen og Holsted. Kun få tilmeldt et 

kursus. Vil se på it. sikkerheds-kursus (materiale og video kan hentes på Ældre Sagens hjemmeside). 

Fortsætter året ud med it. café og ser an for videre. 

Planlægger et Excel kursus for bestyrelsen.  

 

JB 

Status på aktiviteter 

Beslutninger/kommentarer:  



 

 

Koordinere antal vågere med Henny. Planlægge aftaler med alle Lokal afdelinger i samarbejde med 

Henny og FL. 

 

KP 

Medlemstilgang og antal medlemmer 

Status besøgsvenner overdragelse 

Evt 

Beslutning/kommentarer:  

2 nye medlemmer side sidst. P.t. 1105 medlemmer. 

Afventer status på besøgsvenner (Røde Kors), KP rykker IP for endelig overdragelse 

 

BM  

afbud 

se evt. fremsendt mødereferat fra møde 3. sept. 

Kommentarer 

Ingen kommentarer til referat 

 

MH 

Evt orientering 

Beslutning/kommentarer:  

Læsetanter evt. starte op inden børneattester er udarbejdet.  

Fortsætter med at søge efter Læsetanter. 

HL 

Evt orientering 

Beslutning/kommentarer: Ingen 

HW 

Evt orientering 

Beslutning/kommentarer: Ingen 

 

 

Pkt. 6. 

Ledelse og samarbejde 

 

Er der kommet yderligere forslag til håndbogen  

Kommentarer 

Ingen kommentarer 

 

Er der ændringer til diverse arbejdsbeskrivelser - de ansvarlige koordinatorer, JB og FL gennemgår opsender 

svar til JB med ændringer eller OK 

Beslutning/kommentarer:  

Vedtaget uden kommentarer - Koordinatorer kontakter JB hvis de er i tvivl 

Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelser for alle nye aktiviteter - udarbejdes af ansvarlig koordinator, 

gerne inden vores kursus i Silkeborg 

 

JB/TB/FL er i gang med spørgeskema vedr. tilfredshed blandt de frivillige, status oplyses på mødet 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen -Spørgeskemaet udsendes af FL i denne uge - kun til frivillige som er aktive 

 

PW sender liste over frivillige til FL - listen laves som tidligere aftalt, frivillige som udgår med rødt, 

frivillige som tilgår enten med kursiv eller grøn alle andre alm. sort 

Kommentarer:  

Ingen - var fremsendt inden mødet 

 

 

Pkt. 7. 

Økonomi 

 



 

 

HW orienterer 

evt. bilag fremsendes eller udleveres på mødet 

Beslutning/kommentarer:  

Der Blev udleveret bilag til alle. Bankbeholdning i alt 164.697 kr.  

Det ser OK ud 

 

 

Pkt. 8. 

Evaluering af arrangementer 

 

Grill på skydebanen 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen ændringer. Alt OK 
 

Plejecenter Lundtoft  

Kommentarer:  

Super godt. 

 

Frivillighedsarrangement 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen klager. Alt super godt. 

 

Grill på Torvet 

Beslutning/kommentarer:  

Vi skal have mere plads næste gang og en udvidelse af menuen samt drikkevarer på standen. 

 

 

Pkt. 9. 

Kommende arrangementer 

 

12/9 Gram Fjernvarme - ansvarlig HS - antal deltagere? 18 deltagere. HS medbringer kaffe og kage + kasse 

 

16/9 Vagabond på de danske landeveje - ansvarlig KP. LJ tager nøgle med hjem og sørger for computer og 

projektor mm. KP sørger for kurv, kasse, kaffe og brød. Møder kl.12.30 

 

3/10 influenzavaccination - AFLYST - IL hænger skilt på yderdørene om morgenen 

 

3. og 4/10 Ledelse og samarbejde i Silkeborg - hvem kører - er der noget vi skal have på plads inden 

Beslutning:  

8 deltager. HW kører. Kan BM også køre?? 

Vi skal have spørgeskemaer vedr. Frivilligheds tilfredshedsundersøgelse på plads.  

Afbud fra PW meldes til kursussekretariatet af FL 

 

7/10 - Vinsmagning - ansvarlig FL - PW må godt reklamere et par gange i lokalt nyhedsbrev 

Beslutning:  

Ingen annoncering i ugeavisen. Vi hænger plakater op ca. 14 dage før 

 

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

Alle kan gå ind på Fødevarekurser.dk og tage hygiejnekursus, betale og sende regning til HW. 

FL og IL har bestået hygiejnekurset. 

 

Næste møde 8. oktober kl. 9.00 Fredenshjem, køkken 1. sal. Afbud KP og LJ 

Ref. LJ/10. september 2018 


