
 
Møde Brørup Lokalbestyrelse mandag 12. marts 2018 – Fredenshjem kl. 9.00 køkkenet 1. sal 

Afbud: Alle mødt. Nye 2 suppleanter MH: Mette Hansen og HL: Harry Lund 

FL: Flemming Lundeman, JB: Jette Ballisager, BM: Børge Møgelvang, PW: Peter Warming, KP: Kamma 

Pedersen, HW: Hanne Welling, LJ: Lis Jensen 

Referat: 

1 Velkomst med kaffe og 
brød. Kort præsentation – 
Alle- Opdatering af 
mærkedage - Alle 

FL bød velkommen og særlig velkomst til MH og HL. Kaffe og 
rundstykker med sædvanligt tilbehør. 
Præsentationsrunde udsat til næste møde. 
KP skal have tilsendt mærkedage fra os alle for opdatering, det drejer 
sig om vores fødselsdag og evt. bryllupsdag  

2 Opfølgning på opgaver 
iht. referat af 12. februar. 
Demensvenlig lokalafd. 

”Demensvenlig lokalafd.” venter på udsendelse af notat fra Jette 
Abildgård til alle vores frivillige. 
Grillvogn opdatering mangler. 
FL deltaget i Rigmor Bennedsens afskeds reception på Fredenshjem. 
Rigmor sendt takkekort. 

3 Siden sidst 
Nyt fra ÆS generelt 
Nye aktiviteter + udv. Af 
bestående. 
Profilbrochure 
Høreforeningen 
Skoleskak 

Afventer møde med Gitte Fallentin, Bodil Staal og Kirsten Dyrholm 
omkring nye aktiviteter. 
Vedr. Indkøbsordning: BM har talt med DS, Lilly herom. Vi er uenige i 2 
ting. De tager penge for kørsel og det er kun for medlemmer af DS. Vi 
vil køre efter vores regler, der gælder alle også ikke medlemmer af ÆS 
og ingen betaling. Chaufførerne modtager kørepenge fra ÆS. Vi starter 
op hvis ikke vi hører nærmere fra DS. 
Skole – børn: F. eks. læsetanter, temaer indenfor det sædvanlige 
læsestof. Møde med skolekonsulenter og hvis vi starter, også med 
kommunen. Koordinatorer er fundet (Inger Lundeman med hjælp fra 
HW, som også har et par emner). Lissy Møgelvang vil også gerne være 
med. Vi planlægger. 
Fra Vejen kommune kursus ”Lær at tackle pårørende til 
hjerneskadede”. 
Vedr. Sky Media brochure: Ny tekst til forside. Der rettes op med flere 
nye billeder. Billede fra årsmøde, billede fra Datastuen, billede af Bodil 
Dam ved telefonen, billede fra vågetjenesten Henny, billede med Inger 
og Else besøgsven, billede af Jette som instruerer nye frivillige, billede 
fra Glad motion. Der kommer tidsplan for fotografering. Vi får 2500 
eksemplarer af bladet. 
FL og LJ deltaget i møde med Høreforeningen, Nina og Karen Skov fra 
ÆS. Alt er på plads. Udgifter ved skrivetolke deltagelse betales af 
Høreforeningen. Kommer ny artikel i Høreforeningens blad.  
Skoleskak: Troels og Inger tager til Skodborg Skoleskak for assistance. 
Bowling: Oplæg til bowling er sendt til Lizzy Christensen. Går efter 
ensrettede regler, kun betaling af tilmeldingsgebyr ved turneringer. 
9 er tilmeldt Ledelse og Samarbejde 18.-19. april og igen 3.-4. oktober i 
Skanderborg. 
Der er indkaldt til Dialogmøde Comwell Middelfart. FL deltager. 
Modtaget mail fra Brørup Sundhedscenter. Arbejde med forebyggelse 
af indlæggelse og genindlæggelse for klienter der ikke modtager hjælp 
fra kommunen. Vi aftaler nærmere. 
Der er indkaldt til formøde vedr. flagning i byen d. 26. marts. Kl. 18.00 
Vi stiller med grillvognen. Der er tilmelding til Jens Ejner Olsen. Vi 
satser igen på flaghejsning og nedtagning ved de 3 konfirmationer 27. 
april, 10. maj og 13. maj. 



Invitation til årsmøde i Distrikt 4 d. 13. april kl. 9.30-13.00. Gælder for 
lokalbestyrelsen + frivillige som interesserer sig for ensomhed og 
isolation. Tilmeld jer indenfor 1 uge til FL hvis I vil med. 

4 Nyt fra bestyrelsen 
Nye ansvarsområder, 
status nr. 2 

Besøgsven: Ingrid og Inger 
Formand: Ældrepolitik og PR 
PW har registreret på Ældre Sagens hjemmeside. LJ retter til på Lokale 
hjemmeside. 
LJ: Kursus Sociale medier Esbjerg 27. februar. 13. marts Temadag Lyd 
og billeder på Søgården Brørup. 29. maj Esbjerg sammen med PW og 
KP (ny hjemmeside). 
JB: Måske ny/ændring af samarbejdsaftale med Vågerne, afventer. 
Besøg på Sygeplejemuseum på Kolding Fjord. 
JB efterlyser pris på husleje på plejehjemmet Lundtoft. BM d.d. 
undersøgt sagen, svar fra Bo som følger:  
Beboerindskud: 34.550 kr. 
Huslejen udgør 6.760 kr./md. Hertil modtages boligydelse, således at 
den individuelle husleje bliver lige knap 3.000 kr./md. Med individuelle 
variationer. 
Huslejen er den samme i demensenheden og i de kommende almene 
boliger. 
PW: Undersøger om medlemmer fra Bramming og Rødding kan 
overflyttes til Brørup lokalafd. PW fået svar fra ÆS senere i dag. Det 
kan man ikke, man er medlem, der hvor man bor, men man kan 
deltage i arrangementer hvor som helst. 
18 nye medlemmer siden sidst. Nu 1120 medlemmer. 
BM: Næste møde på Lundtoft 15. maj med DS (måske fremrykkes).  
vedr. svar på kørselsordning. Sofie og Mary hjælper på Lundtoft. Har 
fået referat fra Bo. Banko og sang (frivillige på plads). 23. marts kl. 
10.00 laves påskedekorationer. Lissy og Mette vil hjælpe. (Lis kan ikke) 
Har man noget godt i haven, må det meget gerne medbringes. 
Endvidere er der booket kartoffelsuppemiddag (Birgitte) 9. april kl. 
17.30. Lissy og BM + 2 fra DS deltager. 

5 Økonomi - status HW: Økonomi- oversigt pr. 28. februar 2018 rundsendt til alle: Indtægt 
86.864, udgifter 27.779 kr.   

6 Evaluering af arr. 
Preben Kaas & Jørgen Ryg 
Flex1One 
Vietnam 
Årsmøde 

Vi skal huske at melde afbud til arrangementer, hvis man bliver 
forhindret. 
Preben K og Jørgen R. For få – underskud. 
Flex1One. Fuld hus, rigtig godt arrangement. 
Vietnam: Godt besøgt, 90 i alt. 
Årsmøde: ca. 100 

7 Kommende arr. 
Banko 
Ecco mm. 

Banko: HJS, BM,DS og KK. HW kommer med kassen. Alt skulle være på 
plads. 
Ecco besøg. LJ finder ud af hvordan vi kan arrangere rundvisning og 
hvor mange ekstra vi kan være (evt. nogle køre i privat bil). Sørger for 
vingave til Ecco. Plads til 55 på bussen. LJ tager kontakt til Damgård, 
Ecco og Gården i Ballum. 

8 Eventuelt 
Næste møde 9. april 

Til Flemming. Sørge for annonce til ”Brørup Spiser sammen” 25. 
april. 
FL tilmelde Mette og Harry  ÆS´s Internt 
Grill festen planlægges til 1. august 2018 ca. kl. 16.30  
9. april kl. 9.00 Fredenshjem, Køkkenet 1. sal. Sædvanlig 
arbejdsfordeling. 

Ref. LJ/12. marts 2018 


