
 
Møde Brørup Lokalbestyrelse mandag 14. maj 2018 – Fredenshjem kl. 9.00 

Afbud: HW og PW 

Referat: 

1 Velkomst med kaffe,brød 
mm – sædvanlige 
skaffere 

Veloverstået morgenkaffe, rundstykker mm. 

2 Opfølgning på opgaver 
jvf. Referat af 9. april 

FL endnu ikke talt med Bente på Fredenshjem. 
Har PW fået slettet Sofie Munk fra Listeværktøjet ? 
PW opdateret Frivillig liste for Vågere. 
Vi er blevet godkendt som demensvenlig afdeling. Huske 
tilbagemelding af materiale – henvises til ÆS´s hjemmeside. 
Rykke PW for navneskilte. 

3 Siden sidst –  
Nyt fra ÆS, Kommune 
mm 
Status – Indkøbsordning, 
Pårørendehjælp, 
genrationsmøder 

FL haft møde med Gitte Fallentin vedr. samarbejde om 
demenspårørende. 
FL + JB i dag møde med Bodil Stål, der er udarbejdet dagsorden. 
Mødet er afholdt som uofficielt møde. Der udarbejdes ikke referat, 
men orienteres på næste møde. 
FL møde med Jørgen Schultz, JV vedr. PR. Har aftale om indlæg i 
forbindelse med interview vedrørende fødselsdag (FL). 
Penge til nye vågere er på plads. 
I forbindelse med valget til Frivillighedsrådet: FL er ikke hjemme d. 
11.juni (valgdag mellem 16-17.30). JB, HW og LJ deltager. FL er 
kandidat og HW som suppleant. 
Besked fra Vaccination Vest. De har nedlagt  vaccination som følge af 
nye Persondatalov og vi dropper yderligere og aflyser vaccination 3. 
oktober. Aflyses på hjemmeside, nyhedsbrev og Det Sker. 
Ældre Sagens ”Internt” er afløst af Frivilligheds Nyhedsbrev. 
På sidste KoU møde foreslog Jonna fra Rødding ekstra møde med 
ældrepolitiske.. FL vil hellere opfordre til at man skifter næstformand 
ud eller supplerer med ældrepolitisk repræsentant. 
Vedr. indkøbsordningen har der været en flot artikel med billede i JV 
13. maj. Sættes på hjemmeside og i Det Sker.  
Har PW forslag til en nr. 2 som koordinator + navne på de chauffører 
han har talt med eller har i kikkerten ? 
Pårørendetjeneste: Møde Odense 29. maj. FL, IP og evt. KP deltager. 
KP overtager besøgstjenesten fra IP, IL stadig nr. 2  
KP snakke med IP og kikke på arbejdsbeskrivelsen. 
JB følger op på IP´s aftaler vedr. pårørende til møde i Odense. 
Generationsmøder: Møde 30. maj på Brørup Skolen. FL, IL og MH 
deltager. 
FL bestiller Årsrapporter ved Ældre Sagen. 

4 Nyt fra bestyrelsen PW/FL: Frivillighedslister. Flette mail adresser? 
FL: Vedr. Holsteds spisevenneordning. Dette emne tages op på næste 
møde. 
LJ: Meddeler Per Jacobi at HL oprettes som bruger på hjemmeside og 
Det sker og deltager på hjemmeside kursus i Esbjerg 29. maj i stedet 
for KP. 
JB: Deltager i Bisiddermøde i Odense sammen med HW, da ISN er 
forhindret. Haft møde med koordinatorer 7. maj, meget snak, men 
godt at mødes og fortsætter. Der kommer referat til bestyrelsen. 
KP: 1111 med p.t.. Kan ikke fra ÆS få oplysning om stoppede 
medlemsskaber.  



BM: Møde 15. maj på Lundtoft. Der kommer referat. Vil snakke med 
Lilly om et fælles arrangement i 2019, gå i tænkeboks. 

5 Kursus ledelse & 
samarbejde: Status på 
Logbog – orientering af 
frivillige – 
frivillighedsundersøgelse 
mm. 

Vi arbejder med håndbog, arbejdsbeskrivelser. FL gået i krig med 
Håndbog. Bedre orientering til frivillige. Udarbejde et startbrev til 
frivillige om at gå på hjemmesiden og læse om møder og referater. 
Udsende besked om nyheder på hjemmeside (FL tage sig af). 
Udarbejde tilfredshedsundersøgelse, måske tænke sig andre 
arbejdsområder. FL vil udarbejde indholdsfortegnelse til håndbog og 
ønsker kommentarer fra bestyrelsen. Kursus ledelse erstattes senere 
med et punkt ”Håndbog”. FL vil høre om ÆS har et ekstra sæt 
materiale til JB. 

6 Profilbrochure – placeres 
hos Superbrugs + 
sædvanlige + evt. 
(forslag) 

Må sættes i holder i Super Brugsen. Alle frivillige får dem via deres 
koordinatorer. Skal afhentes ved JB efter forudgående aftale. KP 
henter 2 kasser ved JB. PW fortælle om brochuren i Nyhedsbrevet. 
FL bedt om digital udgave til brug på hjemmeside. Er lige kommet i 
hus, LJ forsøger at lægge på hjemmeside eller venter til ny 
hjemmeside. 

7 Økonomi – 
budgetopfølgning pr. 1.5. 

Budgettet for 1. og 2. kvartal ser fornuftigt ud. Positiv 
budgetopfølgning. Søndagstræf giver fornuftige tal. 

8 Evaluering af 
arrangementer: 
Poul Egelykke 
Brørup Spiser sammen 
Livet er en cirkus 
Grill ved Brugsen 
Herunder 
økonomiopfølgning og 
deltagerantal 

Der var fint fremmøde til Søndagstræf med Poul Egelykke, kort, men 
godt. Poul laver referat af, hvad han har fortalt, sendes til Bodil Stål og 
Egon Fræhr. 
Brørup spiser sammen, fuldt hus. Gennemgik mad, for lidt, for meget. 
Livet er en cirkus: Rigtig godt arrangement. 
Grill ved Brugsen: For få kunder. Vi skal stå midt foran indgangen aftalt 
med Brugsen. Omtale i annoncen og i Nyhedsbrev. Vi har 2600 kr. 
stående i Brugsen. 

9 Kommende 
arrangementer: 
Udflugt til Föhr 
Søskendekoret Olesen 
Aflysning 17. juni 
Cirkusrevy mm 
Frivillighedsarrangement 

Föhr turen udsolgt. Kun være 50 personer i bussen på Föhr, derfor kun 
50 personer. JB smører rundstykker, FL skærer ost. Kaffe fra Hallen. Alt 
på plads. 
Søskendekoret Olesen. Annonce i Ugeavisen 29. maj. HW tovholder, 
sørger for nøgle, kage, kurv mm. 
Troels Ravn 17. juni aflyst. Dette meddeles på hjemmeside, Det Sker, 
ophænges på Fredenshjem og i Nyhedsmail. 
Cirkusrevy: FL planlægger og guider. 
Der er mange forslag til frivillighedsarrangement. Vi tænker over det. 
FL vil kontakte Damgårds busser om evt. forslag. 
 

10 Eventuelt Næste møde 25. juni Byagervej 45 kl. 9.00 

Ref. LJ/14. maj 2018 


