
 

 

Referat Brørup Lokalbestyrelse - møde mandag 12. november kl. 9.00 på Fredenshjem 

 

Afbud: HL 

 

 

Pkt. 1  

Velkomst 

 

Alle indtager deres vante pladser og arrangerer det sædvanlige 

Kommentarer 

Fin start med kaffe og rundstykker og en lille en. 

 

Pkt. 2 

Opfølgning på referat af 8. oktober 

 

Har stadig ikke hørt fra Egon vedr. samarbejde/overtagelse af besøgsvenner - FL har ikke kontaktet som 

aftalt - Skal, skal ikke 

Beslutning 

FL tager på ny kontakt til Egon fra Røde Kors. 

 

Hvor mange har taget og hvem er i gang med hygiejnekursus - IL og FL har diplomet 

Kopi af diplomer skal afleveres til FL - Som sørger for kopi til Fredenshjem 

Beslutning/ kommentarer 

JB og BD har taget kurset og afleveret kopi af Diplom til FL 

Adressen er: www.fødevarekursus.dk  Det koster ca. 303,44 kr. p.t. 15 % rabat. Beløbet bliver refunderet 

 

Har ISN fået nyhedsbrev til bisiddere og vejledere - der var yderligere materiale i nyhedsmail uge 43 

Beslutning/ kommentarer 

JB har afleveret materiale til ISN 

 

Vi afventer stadig Jonnas oplæg til turen til Snorresgade 

Kommentarer: – afventer stadig 

 

 

Pkt. 3 

Siden sidst 

 

Per Jakobi har tilmeldt såvel bestyrelse som koordinatorer til Frivillighedsportalens nyhedsbrevs generelle 

del 

Beslutning/ kommentarer: OK 

 

Persondatapolitik ligger på nettet og kan hentes der. Specielt omkring billeder med mundtlig og skriftlig 

tilsagn. 

Kommentar 

FL anbefaler I går ind og gennemser materialet 

 

Bemandingsplan udsendes separat - kun til bestyrelsen – evt. kommentarer/ ændringer debatteres på mødet - 

har taget hensyn til ønsker fra JB og BM, håber jeg - ingen andre har haft ønsker 

Beslutning/ kommentarer 

Enkelte rettelser, som FL tilretter. Tilføjer mailadresser og tlf. nr. 

 

Fl orienterer om mødet med udvalget for social og ældre - mødereferat sendes separat - Fl orienterer om 

efterfølgende aftaler mm 

Kommentarer 

Referat er udsendt – Kommunen vil være meget kede af at droppe Spisevenner, så vi afventer 

 

”Landsbestyrelsen informerer”. 

http://www.fødevarekursus.dk/


 

 

Beslutning:  

Den læser hver især 

 

Fl orienterede om det materiale han havde modtaget til Delegeretforsamlingen 27 - 28 nov. 

Tilsyneladende ikke noget sprængstof - men en hel del justeringer i vedtægterne. 

Beslutning 

FL orienterer fra delegeretforsamlingen - når det totale omfang er kendt 

 

FL har talt med JV, Jørgen Schulz - følgende er aftalt 

Omtale om vores Søndagstræf med Carl Erik Lundgaard - var både i JV og Ugeavisen 

Omtale af Generationsmøder - Læsetanter på Brørupskolen - Er i gang - MH orienterer 

Ultimo november - ny omtale Vågetjenesten med focus på hvad gør vågetjenesten - vi har overtaget tjenesten 

i hele kommunen - vi mangler vågere i de gamle kommuner Rødding og Holsted - Skal i JV; Ugebladet og 

Ny Tirsdag - JB aftaler - deltagere JB, HSJ og måske FL(JB vurderer) 

Medio januar - Omtale af bisidder og følgeordning - JB aftaler - JB og ISN deltager 

Er der pt. forslag til efterfølgende artikler 

Beslutning/ kommentarer 

MH aftalt 13. november med Jørgen Schultz 

JB aftaler omtale vågetjeneste, vurderer selv tidspunktet 

JB aftaler omtale af besøgstjeneste, vurderer selv tidspunktet - dog ikke sammen med vågetjeneste 

JB aftaler omtale bisidder/følgeordning, vurderer selv tidspunktet 

 

HW/FL har ansøgt om tilskud til vågetjeneste og frivillighedstur fra Lokalforeningspuljen – 23.000 + 30.000 

kr. - FL orienterer nærmere 

Beslutning/ kommentarer 

Endnu ikke hørt fra Lokalforeningspuljen, men fået tilbagemelding. 

 

FL har søgt § 18 for de 4 lokalafdelinger – i alt 197.000 kr. - Rødding 29.000, Holsted 29..000, Vejen 44000, 

Brørup 95.000 

FL er som i måske husker med i frivillighedsudvalget, og får samlede ansøgninger lige om lidt og skal til 

fordelingsmøde 19. nov. 

Kommentarer 

Ingen kommentarer 

 

FL inviteret til møde med Gitte Fallentin & Line Ballisager + - Gitte desværre syg 

Kommunen har fået puljepenge til et forsøg med motion i det fri i lokalsamfundene 

Har lovet at orientere de andre lokalformænd – evt. ny møde - hvordan kommer vi videre 

Beslutning/ kommentarer 

Holsted ikke interesseret, Vejen og Rødding positivt indstillede. Kommunen opstarter på de enkelte 

destinationer med en fysioterapeut til rådighed, evt. samarbejde med de små idrætsforeninger i 

lokalsamfundene. 

 

Formanden og de 3 næstformænd er på formandskursus 4. dec. 

Kommentarer 

OK 

 

FL har talt samarbejde med Superbrugsen (Torben og lidt Rene) 

Vi har fået 2 nye pavilloner til små 6000 kr. - Superbrugsen har sponseret godt 3000 kr. 

Vi må meget gerne komme nogle fredag/lørdage med grillvognen og gerne være i foyeren og hverve 

medlemmer 

Vi deltager også ved andre arrangementer hen over året 

Vi har fået en invitation fra handelstanden til et møde - oplæg fremsendes separat 

Beslutning/ kommentarer 

BM og FL deltager i mødet med handelstanden d. 26. november på Søgården, omkring 7. juni arrangement 

 

 

Pkt. 4 



 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

I må meget gerne have et skriftligt oplæg - som også LJ kan få på mail 

 

LJ 

Beslutning/ kommentarer 

1.nov. været på webmaster kursus i Rebbøl, PW og HL meldt afbud. Arbejder med at lægge program 2019 

på hjemmeside og Det sker. 

Der har været et it-sikkerhedskursus, som ikke har været bekendt med. Materiale herfra er hentet og Bernt fra 

Datastuen vil sætte et lille kursus op. 

Der ligger ”Dokumentboks” klar til os på ÆS hjemmeside. Alle medlemmer i lokalbestyrelse, suppleanter, 

kasserer, sekretær og aktivitetsledere/kontaktpersoner har adgang og alle med frivilligroller tilknyttet distrikt 

har adgang til distriktets boks. 

Beslutning: 

LJ udarbejder en manual - hvordan kan vi finde og bruge Dokumentboks 

 

PW 

Ref. 8/10 vedr. IT- sikkerhed 

Hvad har BJ sagt til rollen som kontaktperson 

Anden orientering 

Beslutning/ kommentarer 

BJ har lovet orientering vedr. it- sikkerhed. BJ overtaget rollen som leder af Datastuen. PW fortsætter i 

bestyrelsen i Datastuen, FL får referat fra møder. PW og LJ deltager i møde omkring Nyhedsbreve i 

Haderslev 15. november 

PW/FL holder møde vedr. forslag til fremtidig struktur for IT-aktiviteter - og samtidig får FL manual til at 

bruge frivillighedsportalens adresselister på frivillige til brevfletning 

 

JB 

Vågetjeneste og kursus 

Anden orientering 

Beslutning/ kommentarer 

JB har møde med koordinatorer, gik meget på økonomi – se referat. HSJ og JB haft møde omkring nye 

kontakter. Mona Toksvig nr. 2 i stedet for ISN. Kurser ikke tvunget, men vi anbefaler, ikke alle ønsker, men 

alle skal have en orientering, evt. tlf. samtale omkring bløde værdier. 

Møde på Knudepunktet med advokat. 

Demens temamøde i Rødding – bl.a. motion i de små samfund. 

Beslutning/kommentarer 

Ingen kommentarer 

 

KP 

Orienterer om medlemstotal og fremgang siden sidst 

Anden orientering 

Beslutning/ kommentarer 

Der er kommet 20 nye medlemmer, nu i alt 1118 medlemmer 

 

BM 

Hvordan med chauffører til Lundtoft og Arrangementer 

Anden orientering 

Referat fra møde på Lundtoft rundsendt. BD kontakter BM vedr. chauffører på ”kørsel til arrangementer” 

Rejsegilde på Lundtoft onsdag 14. november. Vente med gave til indvielsen sommer 2019. 

Centerleder Joan overtager midlertidig Bo´s deltagelse 

Beslutning/ kommentarer 

BD forhører sig selv hos PW’ chauffører om de vil hjælpe med kørsel til arrangementer på Fredenshjem og 

lign. 

BM accepterer Bo’s fravær til Kou-møderne, men reagere hvis det giver anledning til konfrontationer 

 

MH 



 

 

Skoleskak - Erik og Bodil - Troels - er der andre pt. 

Anden orientering 

Møde i Middelfart, skolevenner, læsetanter, rigtig godt. Kirsten fra Billund vil gerne stå til rådighed med 

gode råd. De har 19 læsetanter fordelt på flere skoler, men fremgangsmåderne er vidt forskellige fra sted til 

sted. Vedr. skoleskak har MH skrevet til Jesper på Brørup Skolen, har lovet besked. 

Beslutning/kommentarer 

PW skal have data på nye læsetanter. Vedr. børneattester data til MH. 

PW skal have data på nye læsetanter til oprettelse  

Vedr. børneattester nødvendige data til MH og videre til Brørupskolen 

 

HW 

Ingen ny info 

Beslutning/ kommentarer 

OK 

 

Pkt. 5 

Program 2019 

 

Status på program ved LJ 

FL har holdt møde med ÆS Jannik & Jane (Marketing) 

FL bestiller kuverter med logo til bestående medlemmer - 800 stk. tal verificeres 

Kuverten indeholder 

Følgebrev - i lighed med sidste år fortæller vi om hvad kuverten indeholder og appellerer kraftigt for at få 

dem der ikke har gjort det til at tilmelde sig vores lokale nyhedsbrev - med en tydelig vejledning - eller evt. 

hjælp fra LJ og PW - betales af Snorresgade - lokal synlighed 

En hvervefolder 

Profilbrochuren 

Flyer vedr. tur til Nordisk Film og Cirkusrevyen 

Selvfølgelig vores fælles Program 

og vores programoversigt 

TIL Nye medlemmer 2018 - en invitation til møde for nye medlemmer 

Beslutning/ Kommentarer 

Programmer færdig til afhentning i uge 48, ca. 26. november. - FL holdes opdateret 

FL får kuverter med Logo og tekst 2200 stk. - samme kuvert som til Ikke- medlemmer 

Følgebrev og invitation til nye medlemmer rundsendt til gennemsyn 

 

Materiale til ikke-medlemmer indenfor bygrænsen i Brørup og Lindknud (kun hvor reklamer er tilladt) 

Kuvert med fængslende tekst - 1400 stk.? 

Følgebrev - forfattes og betales af Snorresgade 

Profilbrochure 

Indmeldingsblanket 

Beslutning/ Kommentarer 

Kuvert er den samme som til medlemmer 

Følgebrev rundsendt til gennemsyn 

 

Udbringning - Der er tilsagn fra hele bestyrelsen - HSJ - HS - OP - Bent Hansen  - Evt. flere 

Beslutning/ kommentarer 

BD har også sagt ja - er der flere 

 

FL vil godt have hjælp til pakning - 4 til 5 stk. - Hvem kan - FL klarer selv sortering i gader/distrikter 

Beslutning/ kommentarer 
FL ringer om hjælp til pakning når datoen er bekendt. 

 

Udenfor punktet men noget med lokal synlighed 

Snorresgade er i gang med at finde et udstillingsarrangement til os til vore hvervedage ved Superbrugsen 

Beslutning/kommentarer 



 

 

Jannik har meldt tilbage at ÆS ikke vil betale - men har sendt et forslag på nogle forskellige modeller - tages 

op senere 

 

 

Pkt. 6 

Ledelse og samarbejde 

 

FL har udsendt håndbog og bedt om kommentarer og manglende materiale 

Der er kommet såvel kommentar som materiale - hvem laver de resterende arbejdsbeskrivelser 

Hvor tit skal vi revidere Håndbogen 

Beslutning/ kommentarer 

Håndbogen revideres når der er noget nyt, evt. omkring §18 

Evt. henvisning til ÆS´s hjemmeside, JB sender en hjemmeside adresse vedr. demens. 

Der mangler arbejdsbeskrivelse fra vågetjenesten og pårørendevenner - JB får det klaret med de respektive 

koordinatorer - klar senest ultimo december 

PW klarer den manglende arbejdsbeskrivelse på indkøbsordning - klar senest ultimo dec 

De nævnte fejl og mangler rettes til - og Håndbog udsendes primo januar 

 

FL/PW finder dato, hvor FL kan lære at kopiere fra Listeværktøjet 

Derefter udsender FL det længe lovede brev til vores frivillige, som opfølgning på 

spørgeskemaundersøgelsen 

Beslutning/ kommentarer 

Mødet afholdes sammen med møde om IT 

 

Er det FL der skal afholde velkomstkurser for nye frivillige - og hvor tit 

Beslutning/ kommentarer 

Ja - Der aftales 2 gange årligt - første gang februar 2019 JB og koordinatorer der har nye frivillige med 

deltager 

 

Er der andre kommentarer til punktet 

Beslutning/ kommentarer 

Punktet bliver på dagsordenen - så vi løbende kan opsamle ændringer og vurdere når revidering er 

formålstjenligt  

 

 

Pkt. 7 

Økonomi 

Status på økonomien år til dato - en forsigtig vurdering på årets resultat 

og gyseren Budget 2019 

Beslutning/ Kommentarer 

Økonomioversigt rundsendt. Årets resultat til dato 23.979 kr. Vurdering af årets resultat ca. + 20.000 kr. 

Budget 2019 minus 41.000 kr. - med de indtægter/ udgifter vi kender i dag - det er ikke nogen katastrofe - 

der er flere muligheder for større indtægter og mindre udgifter  

Men vi kan ikke bare ødsle med pengene 

 

Pkt. 8 

Evaluering arrangementer 

 

17. okt.  Kirkeaften - aflyst 

 

21. okt.  Banko 

 

4. nov.  Carl Erik Lundgaard 

Beslutning/ kommentarer 

Banko med 42 betalende, overskud ca. 400 kr., godt arrangement 

Lundgaard 42 betalende, rigtig godt 

 



 

 

Pkt. 9 

Kommende arrangementer 

 

18. nov.  Suppemiddag  JB 

Beslutning/ kommentarer 

JB hente nøgle, køber flutes, øl, vin og vand, kaffe og småkager. HW kasse. Suppen kommer fra Lintrup Kro 

 

28. nov.  Juletur   HW 

Beslutning/ kommentarer 

Nyhedsmail udsendes, ingen plakater. HW bestiller kaffe og sørger for rundstykker + medicin. JB indkøber 

til kurven 

 

2. dec.  Julefrokost  FL 

Beslutning/ kommentarer 

Ingen annonce, KP ophænger plakater. FL tovholder, alle møder kl. 10.30 

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

 

Næste møde 10. december kl. 17.00 hos FL - BD deltager 

Beslutning 

Recepten som sædvanlig 

 


