
 

 

Referat fra lokalbestyrelsesmøde mandag 25. juni kl 9.00 , Byagervej 45   

 

Pkt. 1 

Velkomst  

 

Den normale kaffe med brød er afløst af Brunch - Alle skal møde sultne også Lis. 

 

 

Pkt. 2 

opfølgning på referat af 14.maj 2018 

 

PW har slettet SM fra listeværktøjer. 

 

PW har opdateret frivillighedsliste også for Vågetjeneste. 

 

FL - får alle det nye Frivillighedspotalens Nyhedsbrev - bliver det læst - skal FL informere om de vigtigste 

ting. 

Beslutning - FL skal fortsat informere om vigtige pkt. i overskriftform 

 

FL har foreslået, at man på næste KoU møde tager op om Ældrepolitisk lokalkontakt skal deltage fremadret-

tet i KoU møder. Pt. er FL ældrepolitisk i Brørup, så det har ingen umiddelbar betydning for os. 

 

FL har Årsrapport + Årsmagasin 2017 til bestyrelsen i flg aftale. Øvrige modtagere er vores samarbejdspart-

nere - Hvem skal have? 

Beslutning - Bente på Fredenshjem (KP) - Politikere og forvaltning (FL) - Lundtoft og Danske seniorer 

(BM) - Koordinatorer (JB) - udleveres på næste møde 

 

 

Pkt. 3 

Siden sidst 

 

JB og FL møde med Bodil Stål - Da vi ikke har aftalt mødereferat med Bodil - er mødet uden for referat - og 

kun til orientering 

Beslutning - punktet refereres ikke 

 

“Danmark spiser sammen” - vi har fået en henvendelse fra ÆS vedr. tilskud på max 5000 kr. - til et arrange-

ment omkring uge 45 - passer til vores suppemiddag ( uge 46) - skal vi prøve at søge? - arrangementer hvor 

ensomme er i fokus opprioriteres. 

Beslutning - FL søger tilskud 

 

Spisevenner - model som i Holsted - papirer fremsendt 15/5 - skal vi prøve - jeg ser om jeg kan få et møde 

med Fredenshjem (Bente) inden mandag  

Beslutning - Vi har pt. ikke ressourcer til at tage action - FL orienterer Bente Hallen – Pkt. kan tages op 

senere 

 

MH, IL og FL har holdt møde med Brørupskolen - (lederen, en kontaktlærer og 2 konsulenter - de vil meget 

gerne starte op med Læsetanter for 1. klasse. Opstart 1. september, FL bliver indkaldt til et møde med den 

nye skolebestyrelse for at fortælle om projektet. MH er i gang med at kontakte emner. Vi mangler en aftale 

om hvem der skaffer børneattester mm. ÆS vil støtte med annonce.  

Skolen havde også en ide om at vi kunne hjælpe i SFO for 4.-6. klasse 1 gang/mdr. om morgenen med mor-

genmad, da 25 % af eleverne ikke får noget hjemmefra.  

En anden ide var om vi havde frivillige med indsigt i skak - til at spille i SFO en gang imellem 

Beslutning - FL udarbejder samarbejdsaftale og koordinere med MH inden fremsendelse - MH får tilsendt 

annonceoplæg + børneattest - FL og MH koordinerer inden action. MH deltager sammen med FL i møde 

med skolebestyrelsen 

 



 

 

IP, KP og FL har deltaget i møde (pilotprojekt) vedr. pårørende - Vi havde 1 pårørende med til mødet - og 

havde desuden hver 2 interviews med pårørende, som oplæg 

Vi blev enige om at finde 2 projekter at arbejde videre med - 1 gruppeoplæg + individuelt. Se mødenotat - er 

der ev.t andet vi hellere skal arbejde videre med. 

Yderligere - Der var efterfølgende fremsendt bilag for beslutningsgrundlag 

Beslutning - Vi arbejder videre med de forslag der blev vedtaget på workshoppen - FL tager kontakt til 

kommunen vedr. registrering af tilbud - KP arbejder videre med ophold på Højskoler 

Nyt - FL talt med Tine Schiller - der fremsendes materiale til FL vedr. valgte tilbud - FL involverer JB, IP og 

KP 

 

Vedr. Vågetjeneste - Der har været meget travlt - der mangler folk - vi har fået et tilskud på  

10000 kr. til annonce + veste - JB +FL holder møde med HS om fremtiden - er der nogle der har gode for-

slag til hvervning - jeg har mulighed for interview med HS/JB til JV + Ugeavisen 

Beslutning - FL kontakter Jørgen Schulz JV vedr. interview med HS eller hellere HS og JB - der skal inden 

annonce afsættes yderligere penge til veste til nye vågere - HS/JB og Camilla udarbejder annoncetekst til 

Ugebladet  - samlet veste + annonce max 10.000 kr. som er bevilget fra Kbh. 

 

Vi har fået en henvendelse fra Karen Skou vedr. : Om vi ville komme til Århus 22. sept. og grille til en frivil-

lighedsdag i Århus hvor ÆS Århus er medarrangør - Jeg har talt med Grillmesteren og han har konfirmeret 

ideen 

Nyt - der er kommet revideret fra Karen Schou, kun pølser og brød - FL har fremsendt budget til Karen. 

Beslutning: 4 personer til grillen FL, JFJ, NPP, TB.  

 

FL er inviteret til indvielse med rundvisning i Snorresgade 20. Juni - referat følger 

Kort referat - flot bygning - Velkomst ved Søren randkort men god orientering af Mikael Teith og Dorte 

Ville  - Bjarne Hastrup desværre syg - vi var godt 100 formænd -alle leder og mange fra landsbestyrelsen 

 

“Landsbestyrelsen informerer” vi er nu 825.000 medlemmer - vi har fået 30.000 nye og en gentegning på 

over 97% 

 

Vi har fået papirer til godkendelse på vores tilskud på 50 kr./frivillig  - vi er 79 frivillige, så næsten 4000 kr. 

VI havde ikke fået svaret, men det er OK 

 

Vi har fået en klage vedr. flag der rørte jorden under nedtagning i forbindelse med sidste konfirmationssøn-

dag 

ÆS i Kbh. havde i følge aftale med Mogens Rieks svaret klageren uden at høre os først - det har de fået at 

vide -så jeg tror de kan forstå det - at det ikke må ske mere 

Jeg har efterfølgende svaret klageren uddybende 

Det viser sig rent faktisk at klageren var utilfreds med vi var i vejen på gaden men sådan bliver en lille fjer til 

fem høns - ellers er det et andet eventyr. 

 

 

 

Pkt. 4 

Nyt fra bestyrelsen 

 

BL.a. 

 

Har LJ set på mulighederne i den nye dokumentboks, som er omtalt i Frivilligportalens Nyhedsbrev i uge 23 

Ja det har hun, men leverandøren kunne ikke få systemet til at spille rent, så premieren på Dokumentboks er 

udskudt indtil videre. Vi afventer 

 

Vi har et grillprojekt ved Brørup Skole 3. juli. LJ aftaler pris med skolen: 200 kr. for gas + vedligehold , 50 

kr. i timen pr. person. FL og JFJ tager tjansen. LJ forhører hvor mange der kommer og hvad der skal grilles. 

De indkøber selv alt. Vi skal møde 1 time før spisning, som er 17,30. 

 



 

 

Vedr. program 2019 er det Brørups tur til at få motiv på forsiden. Forslag kunne være Brørup Sundhedscen-

ter, enten fra Fredensvej eller fra Skolegade med Tandklinikken. LJ tager det med til møde i programudvalg. 

Evt. prøvetager vi nogle billeder. 

 

Den nye hjemmeside er godt på vej. Vi skal have Demensvenlig afd. ind på siden med henvisning til artikel. 

Billeder fra Profilbladet. 

Til møde i august skal vi have emner til program 2019 med i tasken eller baghovedet. 

 

PW orienterer om kørsel/indkøbsordning - Hvem er nr. 2 - har vi chauffører eller emner - er der aktivitet 

Der har endnu ingen henvendelser været. Nr. 2 endnu ikke fundet, indtil videre er det FL – Af chauffører har 

vi Peter Ravn, Kirsten Warming og Erik Olander.  

Indkøbsordning skal lægges på hjemmesiden samt sættes i Nyhedsmailen. 

 

Vi har 281ud af 753 medlemskaber, der modtager nyhedsmailen (37 %) 

Fin ny liste med de 79 frivillige er rettet til med diverse oplysninger (10-15-20 års nåle) m.m. 

 

JB orienterer om demensvenlig afdeling - har vi fået papirer og svaret? 

Vi er demens venlig afdeling. Lægges på hjemmeside. 

 

JB orienterer om møde med Social-og Ældreforvaltningen - valg til frivilligshedsråd mm. 

FL valgt med HW som suppleant. 

 

KP orienterer om status på overdragelse af besøgsvenner 

Afventer IP 

KP orienterer om nye medlemmer - medlemsantal - nytilkomne med navne mm. 

medlemsantal p.t. 1120 - nytilkomne med navne mm. Alle nye fået brev og velkomstpakke omdelt. 

 

BM orientere om Lundtoft og evt. sonderinger med Lilly vedr. fællesarr. 

Referat fra møde 15. maj er udsendt på mail. Sangen kører perfekt. Ved Banko skal højst være 2 fra ÆS som 

hjælpere. Grillpølser til Sct. Hans. Ove Pedersen kører i dag til arrangement på Markedsrestaurationen og 

igen 18. juli. BM kører 23. juli. Til arrangement 25. juli mangler chauffør (BM undersøger). Igen 6. august 

kører BM (grillarrangement). 

Vedr. forslag til et fællesarrangement med Lilly, er der møde i september.(BM, MH, PW alternativt JB). 

 

MH orientere om status på hvervning til Læsetanter 

Mødet på skolen var positivt. HW skrevet emner op, hvor 23 har fået brev omdelt. Endnu ikke hørt fra no-

gen. IL var med til mødet, men stopper når MH er klar til at tage over. 

 

 

Pkt. 5 

Kursus i ledelse og samarbejde 

 

Punktet har været ferieramt 

 

tiltag tages op på mødet 

 

 

Pkt. 6 

Profilbrochure 

 

PW skal fortælle om brochuren i nyhedsmailen - hvem skriver teksten 

FL skriver tekst og PW udsender 

Hvem skal vi have afleveret den til  

ÆS får brochuren via Mogens Rieks sammen med årsrapport. Bliver sendt ud til nye medlemmer. Brochuren 

er lagt på hjemmesiden i bladreversion. 

 

 



 

 

Pkt. 7 

Økonomi 

 

Spørgsmål til status på maj måned, som er udsendt 

 

Kasserens bedste vurdering for første halvår i forhold til budget for halvåret 

 

 

Pkt.8 

Evaluering på arrangementer 

 

Udflugt til Föhr 

Udflugt til Föhr: Ærgeligt med besværet med betaling. Manglende kommunikation med busselskab vedr. 

bestilling af mad. For lidt tid på Föhr, men alt i alt god oplevelse 

Overskud ca. 1000 kr. 

Søskendekoret Olesen 

Der kom for få (alt for godt vejr). Ellers et godt arrangement. 

Underskud på 3354 kr.  

 

 

Pkt. 9 

Kommende arrangementer 

 

27/6 Folketinget og Cirkusrevyen 

Ansvarlig FL - uddelegering - Betaling for FL+IL 

 

1/7 Folmer og Basserne 

Ansvarlig PW + JB, KP og MH 

JB tjekker op. PW sørger for nøgle + kage til 40 personer. Møde kl. 12.30 

 

18/7 Tur til Christiansfeldt - bindende tilmelding 

Ansvarlig JB 

Ingen annonce nødvendig. JB tjekker op på turen. 

 

5/8 Tæt på de kongelige 

Ansvarlig LJ + JFJ, HTC, GTC, HL 

LJ aftaler og tjekker op. Sørger for nøgle, kage og kurv. 

 

15/8 Grill på skydebanen 

Ansvarlig PW + FL mad og drikke 

PW aftaler omkring krolf. 

 

5/9 Frivillighedstur 

Ansvarlig FL – orientering. Afgang kl. 10 til Den Fynske Landsby, sandwichs fra Brugsen medbringes. Vi-

dere til Midtfyns bryggeri ved Årslev, øl smagning 6 forskellige. Videre hjem til Brørup, Fredenshjem. 

Smørrebrød fra Brugsen med øl, snaps, vin, vand 

 

 

 

Pkt. 10  

Eventuelt 

 

Næste møde 6. august kl 9.00 på Fredenshjem 


