
 

 

 

 
 

 
Referat af møde Brørup Lokalbestyrelse mandag 8. januar 2018 kl.9.00 - 12.00 på 

Fredenshjem 
Afbud: Lis Jensen  
 

1. Velkomst med kaffe, rundstykke og medicin 
 

Fl bød velkommen til et veldækket morgenbord med kaffe, rundstykke og medicin, og 
ønskede samtidig godt nytår - der var ingen kommentarer til punktet, men en hygge-
ligt snakken hen over bordet. 

 
2. Opfølgning på opgaver jf. referat af 6. november og 4. december 2017 

 
FL har talt med Socialhumanitær konsulent Jette Abildskov hos ÆS - var knap klar - 
vender tilbage start 2018 - ellers rykkes inden 31. jan møde 

 
Fl har meddelt Danske Bank, at de er velkomne til et af vores møder efter aftale, for 

at give info om muligheder efter opsagt kontrakt med Post Danmark - men at vi synes 
det er formålsløst - det er taget til efterretning 
 

FL har skrevet til Jørn Mårtensson og Lone og bedt om møde som aftalt vedr. frivillig-
hed - rykkes evt. sidst på ugen - KP tager kontakt til Mette Hansen efter 9.januar, info 

til FL 
 
Alle har modtaget aktivitetskalender og mødedatoer 2018 

 
Møde vedr. Frivillighed er fastsat til 31. jan - indbydelse er udsendt - påhæng er vel-

komne + evt. potentielle Frivillige må inviteres - husk tilmelding/framelding til Bodil 
 
BM har Inga, som substitut vedr. plejehjemsaktiviteter på Lundtoft 

PW, LJ, KP supplerer hinanden på “DET SKER”, webmaster, hjemmeside, nye med-
lemmer, medlemslister, lokale nyhedsbreve mm. - Udveksling af info, når LJ er 

hjemme igen. 
Er Bernt Jomsdal substitut for PW på datastuen, dataaktiviteter? 

 
3. Siden sidst - nyt fra ÆS, Evt. indkøbsordning, status profilbrochure 
 

Nyt Kursusprogram - der var ingen ønsker 
Vi er alle tilmeldt kursus i ledelse og samarbejde på Impala i Silkeborg - se kursus-

program side 48 
Nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter erstatter gamle. 
 

Medlemstal 31. 12 2018 
Brørup 

2016 2017 

1049 1096 

62 74 

 
Landsplan  



 

 

2016 2017 

787062 815653 

18216 19216 

 
Gentegning på medlemsskab 97 % 

Peter Lindblad stoppet - al kontakt til Tine Schiller 
Jacob Riis ansat i stedet for Tina Edelbeck. 
 

Ebbe Johansen er stadig kontaktperson for vores distrikt - Distrikt 4 
 

Arbejdet med nye lokale hjemmesider er påbegyndt - med layout som landshjemme-
side - nem at søge hen til - webmaster skal på kursus forår 2018 
 

Kontingentfordeling for forår 2018 er for Brørup 21%  ca. 18800 kr. (berettiget efter 
nøgletal 16%) 

 
FL er i dialog med Bodil Stål (ny social- og ældrerådsformand), vedr. fremtidigt sam-

arbejde - Bodil har reflekteret på brev - vil meget gerne mødes om fælles opgaver 
 
Indkøbsordning blev vendt igen - beslutning udsættes til næste møde - efter frivillig-

hedsmøde 31. januar - hvor alle evt. aktivitetsudvidelser prioriteres efter ressourcer 
og tilskudsmuligheder - Der er divergerende holdninger til løsning - FL udsender Hol-

steds Indkøbskørsel som bilag til referatet. 
 
Sagen vedr. brev med Program til Jens Kristian Busk Jensen afsluttes - garanteret tale 

om en vennespøg - da de lige har haft sølvbryllup 
 

Nina - kære Nina - ÆS har været i dialog med Formanden og sekretariatslederen fra 
Høreforeningen - Vi laver i samarbejde en vejledning til ÆS lokale afd. om, hvordan vi 
bedst muligt kan hjælpe mennesker med hørehandicap - og hvor lokalafd. kan søge 

hjælp - lokalt lægges der op til et møde med bestyrelsesrepræsentanter fra os , Karen 
Skou ÆS, Hans Schack, landsformanden for Høreforeningen og Nina - så vi kan finde 

et god måde at være sammen på - der blev udtrykt stor forståelse for vores dilemma. 
Vores frivillighedschef Lars Linderholm roser os samtidig for alt det gode vi gør for at 
gøre det lettere for svage ældre. 

 
4. Nyt fra bestyrelsen 

 
Der var forslag til “årets frivillige” fra de enkelte i bestyrelsen. Der blev med udgangs-
punkt heri lavet et udvalg bestående af BM, KP, HS, som klarer udvælgelsen og moti-

vere , hvorfor det blev som det gjorde - på årsmødet 
 

PW har lavet ny liste over frivillige - lidt uenighed - FL fremsender Liste med tilføjelser 
til PW - ny opdateret liste over frivillige med områder udsendes til Bestyrelse og koor-
dinator + Bodil - Så er det op til den enkelte områdeansvarlige at melde tilbage til PW 

ved både afgang og tilgang - PW udsender herefter listen hvert kvartal (forslag) 
Jørn og Lone er medlemmer PW har fået medlemsnr. af FL 

PW vil gerne vide, hvem der modtager nyhedsbrev, det må ÆS ikke oplyse - men Per 
Jakobi har vist en løsning, som han medgiver, er noget besværlig. 
269 mailadresse modtager lokalt nyhedsbrev + 21 uofficielle 

Hvis vi ønsker udvidet info til vores arrangementer i forhold til programtekst fremsen-
des tekst til PW - en mulighed vi skal benytte. 



 

 

 

JB deltager i møde på biblioteket - Foredrag om at leve med døden (som inspiration til 
eget møde 21. januar) 

21. jan Livets afslutning - JB er tovholder, men samarbejder med Henny om mødet - 
JB -udvidet tekst til lokalt nyhedsbrev sendes til PW - FL byder velkommen og Henny 

fortæller om vågetjenestens virke - begge efter skriftligt oplæg, der godkendes af JB - 
pga. sagens karakter og koordinering 
JB udarbejder dagsorden til møde med koordinatorer  

 
KP - 4 nye medlemmer i december - vi er nu 1096 - vi overvejer blomster til medl.nr. 

1100 (PR) 
 
BM orienterede ved. aktiviteter på Lundtoft, det skal præciseres at danske Seniorer 

deltager på lige fod ved aktiviteter og arrangementer 
4. dec. 2017 er nyt demensafsnit taget i brug Inga hjalp med at underholde beboerne 

med aktiviteter og sang - kaffe og kage - alt forløb fint 
8. dec. 2017 Bankospil - Julebanko - BM var hjælper 
15. dec. 2017 LJ og Jytte Mailand (mulig ny frivillig) hjalp med juledekorationer til be-

boerne - afslutning med kaffe og klejner 
19. dec. 2017 julen blev sunget ind med kvartetten HS, BS, Knud Smidt, Olaf Mikkel-

sen som klaverbokser 
BM mangler referat fra møde i oktober - det bliver påtalt overfor den ansvarlige (Bo) 
senest i forbindelse med næste møde 8. februar  

Lundtoft generelt er begejstrede for KOU som kører rigtig godt. 
 

HJS - der har kun været en afhentning - til gløgg og æbleskiver 
 
HS - Sang på Lundtoft 16. jan 10.00 HS, BS og Knud 

 
5. Økonomi - regnskab 2017 - budget 2018 

 
HW kommenterede foreløbigt regnskab og specifikation over KOU tal. 
Foreløbigt regnskab blev udleveret og udsendes derfor ikke - der er et lille overskud 

på “ren Brørup” på ca. 8000 kr. 
Det fremsendte budget blev kommenteret og rost fra alle sider - ikke tallene men 

formen - vi må konstatere et budgetunderskud på ca.20000 kr. - det er for 
meget - så derfor opfordres der til sparsommelighed på alle poster. 

HW sender for fremtiden budgettet forud for hvert bestyrelsesmøde til info - så måne-
dens arrangementer vil fremgå heraf 
HW fortsætter med at bearbejde ØK for at få KOU som selvstændig post 

Alle opfordres til at videresende bilag til HW umiddelbart efter aktiviteten - kørepenge 
1. gang i kvartalet - ellers er det meget svært at styre økonomien 

 
6. Evaluering af arrangementer 
 

15. nov. - Almaz Menghesa - rigtig godt foredrag - desværre kun 53 tilhørere, kan 
evt. skyldes arrangementer på Fredenshjem dagen før og på selve dagen - Tages op 

med brugerrådet på Fredenshjem om vi ikke kan prøve at koordinere vores møder 
bedre - det bør lykkes og så kan vi evt. gå videre med Danske Pensionister - vi har jo 
rigtig mange fælles deltagere. 

19. nov. - Gudstjeneste i Folding Kirke - der var 34 betalende samt præsten Anna 
Jensen og organisten Lene - efterfølgende kaffebord hvor præsten fortalte om kirkens 

historie og fællessang - rigtig god eftermiddag 



 

 

4. dec. Julefrokost på Fredenshjem - 59 betalende + musikken - god mad og god 

stemning - ingen forslag til forandringer, fin økonomi 
17. dec. Gløgg og æbleskiver - 30 deltagere - der blev læst 3 julehistorier - der blev 

ivrigt klippet og flettet - alle æbleskiverne blev spist og der blev hygget med gløggen 
og den efterfølgende kaffe med småkager - ærgerligt det er droppet i 2018 - måske 

igen 2019 
7. jan - Nytårskur - 53 deltagere - 20 mere end 2016 - rigtig hyggeligt underlæg-
ningsmusik/Ole - fællessang - nytårstale /FL - dejlig Cava og som sædvanlig fantasti-

ske kransekagestykker (men for få) - efterfulgt af kaffe og jødekager - et arrange-
ment som bør blive en tradition. 

 
 
 

 
 

7. Kommende arrangementer 
 
15. januar - KOU arrangerer (FL+HW)møder 8.15 - FL har kontakten til Brørup Haller-

ne (Foreningshuset) - Alle koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer (ekskl. påhæng) 
deltager - evt. afbud til Bodil senest 12. januar 

 
18. januar - Nye medlemmer - Der ringes ud inden 11. januar - Ringere tilmelder til 
Bodil, gerne med navn 

Alle koordinatorer og bestyrelsesmedlemmer inkl. påhæng deltager – evt. afbud til 
Bodil 

Alle i bestyrelsen møder kl 17.00 til anretning og borddækning mm 
FL sørger for nøgle, mad, drikke og kontakt til Ole 
FL fortæller om ÆS lokalt og nationalt, om socialhumanitære aktiviteter JB - indlæg-

gene koordineres 
 

21. januar - Livets afslutning - Jette er tovholder, med de medfølgende pligter - ar-
rangementet er tidligere beskrevet 
 

31. januar - Frivillighedsmøde - FL har kontakt til Brørup Hallerne  
Bestyrelsen er tilmeldt - øvrige til- og framelder hos Bodil (håber alle koordinatorer 

kommer) 
Invitation er udsendt inkl. dagsorden – Evt. nye potentielle frivillige må gerne invite-

res  
FL og JB aftaler indlæg vedr. ÆS 
 

4. februar - Musik og sang - PW er tovholder med de medfølgende pligter 
 

8. Eventuelt 
 
Næste møde mandag 12. februar kl 9.00 på Fredenshjem 

 
Resten af evt. er udenfor referat  

  
Ref./FL 


