
 
Møde Brørup lokalbestyrelse mandag 12. februar – Fredenshjem kl. 9.00 

Afbud: Hans Jørn Sørensen 

Referat: 

1 Velkomst med det hele, alle 
varetager sædvanlige pligter 

Dette punkt overstået i hyggeligt samvær 

2 Opfølgning på opgaver iht. referat af 
8. januar 

--- 

3 Siden sidst. Status på nye 
bestyrelsesmedlemmer/suppleanter. 
Evt. nye aktiviteter – udvidelse af 
bestående aktiviteter. Status 
brochure. Møde med 
Høreforeningen. Bowling. Medlem 
nr. 1100 mm. 

FL skrevet og rykket Jette Abildgård vedr. ”Demensvenlig 
afdeling” 
Jørn Mårtensson sagt fra for nuværende, vender tilbage. 
7 nye emner til bestyrelsen, som kontaktes, resultat meldes 
tilbage til FL. 
Kørselsordningen er p.t. parkeret – tages op sammen med 
øvrige nye tiltag. 
FL har haft fat i Gitte Fallentin, vedr. møde med Bodil Staal 
og Kirsten Dyrholm og hende selv om nye aktiviteter, 
vågetjeneste og spisevenner, delvis samarbejdsaftale. JB 
deltager tillige. 
Sky Media: Vi får en 24 siders brochure fra dem. Rigtig 
mange annoncører. Desuden en del billedmateriale og 
interviews omkring de forskellige område. 
Møde med høreforeningen Huset i Vejen 24. februar kl. 11. 
Karen Skov fra Ældre Sagen deltager og sammen med FL 
udarbejder dagsorden. PW deltager også. Nina vil også gerne 
deltage. 10 gode råd fra høreforeningen er sendt til os, som 
vi mener at opfylde indenfor de rammer vi har. 
BM har udarbejdet skrivelse fra møde, hvor Nina og 
skrivetolke deltog. KP udarbejder skrivelse, hvor hun har kørt 
i bil sammen med Nina og skrivetolke. 
Vedr. Bowling: Grindsted ønsker ensretning for betaling i 
forbindelse med Bowlingstævner. Har været taget op på 
Distriktsmøde. Vi enes om at anvende de retningslinjer, som 
Grindsted har udstedt, kun at betale turneringsafgift for 
samtlige spillere. Alt andet betaler deltagerne selv. 
Rigmors afsked 8. marts. Tilmelding til reception senest 15. 
februar. Giver kurv med 2 flasker hvidvin samt lakseside 3-
400 kr. 4-5 deltager. 
Medlem nr. 1100 – Irene og Ejgil Hansen inviteres til 
årsmøde – får kurv, hvis de møder op. KP inviterer. 
Skoleskak: TB har sagt ja til assistance. FL tager fat i IMI, 
Vejen for mulig assistance. 
§18 søgt 182.000, fået 116.000, Brørup fået 45.000 kr. 
Arbejdsbeskrivelser rettes til med ændringer. JB tager fat i 
sine og FL tager Grillvognen, BM tager Lundtoft. 
 

4 Nyt fra bestyrelsen. Status på 
indføring af (nr.2) mm. 

Datastuen: PW og som nr. 2. Bernt Jomsdal 
Hjemmeside, Det Sker: LJ og PW, KP 
Nyhedsbrev: PW og LJ, KP 
Medlemmer: KP og PW, LJ 
Kasserer: HW og evt. KP, JB ellers støtte fra Hovedafdelingen 
Skubbere: Ingrid og Kedde, LJ, Besøgsven: Ingrid være 
overgangsperson 



Demens: Ingrid og Elna Snor 
Glad motion: Ingrid og Hanne Hansen 
Bisidder: Inga og HW 
Social-humanitær: JB og FL 
Lundtoft: BM og Inga 
Formand: FL 
Ældrepolitik: -  
PR: -  
Vågerne: Henny og Inga 
Handy man: Ingrid og LJ 
Spisevenner: Sofie og FL 
Medsendes som bilag til referat. 
LJ: Er tilmeldt 3 kurser her i foråret. 27.2 Sociale medier, 
Esbjerg – 13.3. Billeder og lyd i hverdagen, Søgården – Ny 
hjemmeside 29. 5 Esbjerg sammen med PW og KP. 
PW: Finder dato for møde i datastuen med LJ og KP 
(Medlemmer, nyhedsmail, hjemmeside og Det Sker). 
272 er tilmeldt nyhedsbrev ud af 743 medlemsskaber. 
PW rundsender frivillighedsliste. 
PW oprette frivillige på Lundtoft: Inga, Børge, Sofie, Mary, 
Hans; Birthe, Knud Smidt og Olav Mikkelsen. 
KP: P.t. 1104 medlemmer. Der er plads til nye 
bestyrelsesmedlemmer på kursus Ledelse og Samarbejde, 9 
tilmeldt. 
BM: Aflyst møde Lundtoft i torsdags, det bliver d. 22.2. Banko 
på fredag, Mary og Sofie deltager. BM sørger for 
underretning fra Lundtoft. BM tager igen fat i Lilly fra Danske 
Seniorer angående regler for indkøbsordning. Vi går ind for 
Ribe/Holsted ordningen. 
JB: Møde med koordinatorer 22. januar. FL deltog. 
Skubberne har pause til 8. marts – vil forsøge med 2 gange 
om ugen, et hold fra hver afdeling. Vil lette organiseringen 
for personalet med klargøring af klienterne. 
Vedr. spisevenner og vågetjeneste skal være bedre 
samarbejde med hjemmeplejen – ændring i 
samarbejdsaftalen, så vi kan tage ud efter anmodning fra 
pårørende. 
Uoverensstemmelser på nogle af vores plancher rettes til 
inden årsmødet. 

5 Økonomi. Budgetopfølgning jan. 
mm. 

HW: Økonomi rundsendt. Vil blive sendt ud hver måned. 
§18 midler er gået ind. Vi har brugt 4.000 kr. af KoU´s midler 
d. 15. januar møde i Foreningshuset (se regnskab). 

6 Evaluering på arrangementer. 
15. jan. generationsmøde 
18. jan. nye medlemmer 
21. jan. livets afslutning 
31. jan. frivilligmøde 
4. febr. Musik og sang 

Generationsmøde: Godt og inspirerende møde. Rødding og 
Holsted får opsang, for dårlig tilslutning. Arbejder videre med 
mulige aktiviteter. 
Møde for nye medlemmer: 60 deltog – gentages til næste år. 
Savnede fremmøde af bestyrelse og koordinatorer. 
Livets afslutning: Godt arrangement 68 fremmødte. 
Frivilligmøde: Kun 8 af inviterede frivillige ikke givet besked. 
Oplægget noget lig med oplæg ved årsmøde – JB og FL 
Musik og sang: 25 betalende. Hyggelig musik eftermiddag. 

7 Kommende arrangementer 
Preben Kås/Jørgen Ryg 
Flex1One 

18. februar: LJ sørger for nøgle til FL. Bestiller kage og boller. 
Tjekker op med foredragsholder. FL henter kage, sætter 
computer og projektor op. Kasse og kurv til FL. Møder 12.45. 



Vietnam 
Årsmøde + konstituering 

Flex1one er fuldtegnet. HW tager kassen. HS sørger for 2 x 
vingave. 
Vietnam: LJ stiller computer og projektor op. HS sørger for 
kage, boller, nøgle, kurv og kasse. Møder 12.45 
Årsmøde: FL og bestyrelsesmedlemmer møder 14.30. FL 
sørger for det hele. 

8 Evt.  
Næste møde 12. marts 
 

HS foreslår kirketjenesten i Lindknud ind under Ældre Sagen. 
HS Takker for samarbejdet i bestyrelsen, idet han stopper til 
årsmøde. Fortsætter som frivillig på Lundtoft og i forbindelse 
med kirketjenesten. 

Ref. LJ/12. februar 2018 


