
 

 

Referat Brørup Lokalbestyrelse - møde mandag 8. oktober kl. 9.00 på Fredenshjem 

 
Afbud: LJ, KP og HL 

 

Pkt. 1 

Velkomst 

 

Procedure ændres FL sørger for kaffe og brød - og BM husker det væsentlige 

Kommentar  

Kaffen gik over alt forventning 

Pkt. 2 

Opfølgning på referat af 10. september 

 

Møde vedr. persondataforordning - FL giver en kort redegørelse, støttet af HL - hvad må vi, hvad må vi ikke. 

Slides sendes seperat - øvrigt materiale oplistet senere og kan findes på Frivilligportalen 

Beslutning 

Ingen væsentlige ting vedr. det skrevne - men undlad at gemme unødvendige oplysninger - og sket oplysnin-

ger efter brug - ved billeder husk altid at spørge om i må fotografere og oplyse om at billederne kan blive 

bragt både på hjemmeside, facebook og i avisen - det er ike nyt men der er kommet focus på det - der orien-

teres også på koordinatormødet den 22. okt. 

 

FL laver bemandingsplan for 2019, som tidligere aftalt - er der noget der skal tages hensyn til 

Beslutning 

Hvis der er datoer i ikke kan sendes en mail til FL - hurtigt 

 

Fl deltog i dialogmøde 12. sept. - det væsentligste debatpunkt var - forslag til vedtægtsændringer 

vedr. lokalforeninger og koordinationsudvalg - det er kun forslag og den endelige vedtægt skal godkendes af 

delegeretforsamlingen - vil bestyrelsen orienteres på næste møde - eller skal FL vurdere og stemme, som han 

synes bedst 

Beslutning 

FL stemmer efter bedste overbevisning 

 

Frivillig nyhedsbrev uge 34 vedr. IT sikkerhed - PW skal se på det 

Beslutning 

PW vurderer efter kursus i distriktet om det er et bredt emne, eller om det kun er tilbud til bestyrelse og ko-

ordinatorer sammen med et kort excel kursus 

 

Besøg i Snorresgade 8. april 2019 - alle bestyrelsesmedlemmer, (suppleanter) og koordinatorer er inviteret. 

Hvis der er plads i bussen kan samlever deltage, mod betaling af måltider 

Bestyrelsen er som sædvanlig inviteret, hvem vil gerne have samlever med - koordinatorer tilmelder til FL 

evt med samlever. 

Beslutning 

Bestyrelsen er tilmeldt som sædvanlig - koordinatorer tilmelder til BD som sædvanlig - Vi kan ikke garante-

re plads til ægtefælle/samlever 

 

Møde på onsdag med social- og ældreudvalget - er der nogen, som er kommet i tanke om yderligere emner - 

vi har kun 50 min. 

Beslutning 

JB fastslog at det var vigtigt vedr. våning at få indføjet aflastning 

 

Vedr. besøgsvenner - jeg har ikke hørt fra Egon, men har talt med konsulenten fra Røde Kors der har be-

søgsvenner som ansvarsområde - hun ville nødig af med besøgsvenner, men da jeg nævnte samarbejde tror 

jeg der blev mulighed for en åbning. 

Beslutning 

FL tager en kontakt til Egon - om der er nyt 

 

Hvordan er rigets tilstand med hygiejne kursus - er der yderliger der har bestået, eller er i gang 



 

 

Beslutning 

JB og MH starter i denne uge 

Pkt.3 

Siden sidst 

 

Frivilligportalens Nyhedsbreve 

Uge 39 

 

Erindringsdans - Udtrykket må kun bruges af Alzheimerforeningen, da de har fået det varemærkebeskyttet - 

vores nye betegnelse er Danseminder 

Beslutning 

FL orientere på koordinatormødet 

 

Har JB bestilt nøgleringe - sammen med alt det andet gratis materiale til “Spis Sammen” 

Der er kommet en lille selvklæbende Logoetiket på 2x4 cm - den er gratis 

Beslutning 

FL bestiller logoetiketter 

 

Har vi haft nogen IT frivillige med på kursus vedr. Identitetstyveri, virus, Hacking, Phishing mm. 

Beslutning 

PW og LJ deltager - PW spørger BJ om han er interesseret 

 

Uge 38 

 

Der er kommet et nyt Nyhedsbrev til bisiddere og vejledere - det ligger på Frivilligportalen 

Beslutning 

JB tjekker ved ISN om det er modtaget 

 

Dem der har deltaget i flagsætning i Hovedgaden er inviteret på Søgården den 25. oktober kl. 18. til ben og 

bowl - det er en flot gestus, som jeg synes vi skal bakke op 

Beslutning 

Tilsyneladende stor opbakning - FL tjekker vedr. Superbrugsens forbrugsaften - som er sammenfaldende 

 

Formandskursus den 4. dec på Trinity i Fredricia  - alle 3. formænd er inviteret - hvem vil deltage 

orientering fremsendes pr. mail 

Beslutning 

Alle deltager - FL tilmelder 

 

Tid og sted for vores Årsmøde 2019 er sendt til Snorresgade - så de kan ordne det formelle  

Beslutning 

OK 

 

Skal vi have annonce i Ugeavisen  vedr. Suppemiddag - som vi nu har fået tilskud til  

Min måling på Carla Osborg - sagde der var 2 som kom på ren annonce og yderligere 6 som havde det fra 

flere steder, sammen med annonce - kan LJ nå at få lavet en optælling efter samme retningslinier inden hun 

feriere 

Beslutning 

Vi annoncerer vedr suppemiddag 

 

Intet nyt vedr. pårørendevenner, afventer møde med Social- og ældreudvalget - så må vi se om der skal laves 

andre aktiviteter på området 

Beslutning 

OK 

 

Pkt. 4 

Nyt fra bestyrelsen 

 



 

 

Har LJ nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenpkt. - og ikke kan 

vente til næste møde 

Beslutning 

Intet vigtigt nyt , som ikke kan vente 

 

Har PW nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenspkt. 

Beslutning 

PW spørger BJ om det er OK han står som kontakt til IT og datastuen - PW lærer FL, hvordan man overfører 

frivillighedslisten fra portalen til mail - PW arrangerer kurser for bestyrelsen, som tidligere nævnt 

 

Nyt fra JB - Vågetjeneste - Koordinatormøde gerne 22. okt. så koordinatorerne kan godkende deres budget-

ter - HW og FL vil gerne deltage 

Andre sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenpkt. 

Beslutning 

Primært vågetjeneste - møde med vågere hilsteHolsted og Rødding er gået - mangler sidste samarbejdsaftale 

- god stemning hos vågerne 

 

Har KP nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenpkt. - og ikke kan 

vente til næste møde 

FL gennemgår status på nye medlemmer 

Beslutning 

FL havde glemt at tjekke - klares på næste møde 

 

Har BM nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenpkt. Mødereferat fra 

Lundtoft evt. tilføjelser 

Beslutning 

BM undersøger muligheden for at bruge PW’s chauffører på Lundtoft - OBS spørg lige samtidig til evt. kør-

sel til arrangementer 

 

Har MH nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenpkt. 

Status på Læsetanter 

Kender vi nogen der kunne være interesseret i skak med skolebørn - IL og TB har sagt ja til Skoleskak i 

Skodborg næste år 

Beslutning 

MH orienterede bredt om opstarten, som ser ud til at komme godt i gang - vi skal have lavet lidt avisomtale, 

med billeder af børn og læsetanter 

PW spørger jørgen Holm vedr. skoleskak - FL har talt med BD - måske en mulighed med hende og Erik - 

BD Vender tilbage 

 

Har HL nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenspkt. 

Beslutning 

Hl har desværre bedt om orlov på ubestemt tid - HL og FL holder kontakt 

 

Har HW nyt, orientering eller sager vi skal behandle, som ikke er under andre dagsordenspkt. 

Beslutning 

HW viste bladet fra Hospice i Esbjerg - som vi støtter 

 

 

Pkt. 5 

Program 2019 

 

Har alle været programteksterne igennem for fejl og faktuelle unøjagtigheder og meldt tilbage til LJ, med evt 

ændringer 

Beslutning 

BD har sagt ja til at overtage kørsel til arrangementer fra HL 

Dejligt alle har været så engagerede i fejlretning - TAK 

 



 

 

Er vi enige om opsætningen og teksten til siderne med bestyrelse og aktiviteter - vi tager første runde den 3-4 

okt. - er PW opmærksom på at det er BJ der står som kontaktperson og er det korrekt, det stemmer med Fre-

denshjems katalog 

Beslutning 

BM tituleres bestyrelsesmedlem på bestyrelsessiden - PW tager kontakt til BJ om han vil stå som kontakt 

BD indføjes under kørsel - HL slettes, kun under kørsel ikke som suppleant 

 

FL er igang med Oversigtskalenderen - og vil meget gerne have frihed til opsætningen af hensyn til plads-

mangel - foreløbigt materiale medbringes til mødet 

Beslutning 

OK 

 

FL laver flyers med Cirkusrevy til indlæg - og skriver følgebreve - invitation til nye medlemmer (følges op 

som sidste år af tlf. opkald) 

Beslutning 

OK - yderligere lægges vores profilbrochure i kuverten - Profilbrochure uddeles i samme åndedrag til ikke 

medlemmer, sammen med et følgebrev ( kun i bymæssig bebyggelse, Brørup, Gerndrup og Lindknud, og 

kun hvis reklamer er tilladt) 

 

FL pakker programmer - alle deler ud i et område - er der nogen der har præferencer 

Beslutning 

Nej men HW er god i “træparkerne” - Vi tilstræber at flest muligt for hjemmebaner - BD Har meldt sig som 

uddeler - TB, BH og IL hjælper,  hvis andre udenfor bestyrelsen vil hjælpe er det dejligt - meld jer til FL 

 

Har vi kuverter nok - eller skal der bestilles - vil KP vurdere hvor mange - FL bestiller 

Beslutning 

FL bestiller 1000 

 

Fl laver Aktivitetsplan på grundlag i Oversigtskalenderen 

Beslutning 

OK 

 

FL har lavet budget for aktiviteter - gennemgås på mødet 

HW og FL laver budget for aktivteter - og indtægter 

Budgetterne skal godkendes af de enkelte koordinatorer - de er budgetansvarlige 

Beslutning 

HW starter på aktivitetsbudgetter - HW og FL mødes (gerne torsdag 18 okt - formiddag Hanne ) 

 

 

Pkt. 6 

Ledelse og Samarbejde 

 

FL har materiale med til mødet den 3-4 okt. vedr. Håndbog og tilfredshedsundersøgelse 

Vi venter til efter det møde med at gå videre 

Beslutning 

FL gennemgik indholdsfortegnelsen - BD ønsker at vi tilføjer noget om demensvenlig lokalafdeling og fin-

der materiale , fl har lavet en skitse til organisationsplan som indsættes som første punkt på lokalsiderne 

Indholdsfortegnelsen mangler kvalitetsstandarder 

Punktet fastholdes på alle møder i lokalbestyrelsen  

Så vi kan vedligeholde såvel Håndbog - samt generelt flow i vores samarbejde  

Punkter til håndbog samles løbende op og Håndbog revideres efter behov 

FL (IL) vedligeholder Håndbog 

Første udsendelse sker efter indsætelse af organisationsplan, demensvenlig lokalafdeling og revideret ind-

holdsfortegnelse - samt ikke mindst automatisk side opdatering 

 

Pkt. 7 

Økonomi 



 

 

Budgetopfølgning 3. kvartal 

Vurdering af årsresultat - Budgetopfølgning 3. kvartal + 4 kvartal 2017 - eller hvis der findes noget bedre 

Aftale vedr budgetter 

Beslutning 

Budgetopfølgning lidt misvisende - vi mangler et par udgifter- tlf-penge og den Fynske Landsby - yderligere 

har vi haft indtægter i 4. kvartal 2017 som vi ikke kan forvente i 18 - så et forsøgt bud er et årsresultat på ca 

+20-25 tusind, men lad os nu se 

HW og FL gennemgår budgetter og udsender 19. sit - budgetter gennemgås med koordinatorer 22. okt - efter 

accept er koordinatorerne budgetansvarlige 

 

 

Pkt. 8 

Evaluering arrangementer 

 

12. sept. - Gram Fjernvarme 

 

16. sept. - Karla Osborg 

 

22. sept - Grill i Århus 

 

7. okt. - Vinsmagning 

Beslutning 

Gram dårligt fremmøde - men rigtig godt møde 

Karla - 38 betalende  - suverænt godt  

Grill - vi ekspederede 300 pølser - rigtig god aktivitet - ca. 2000 kr i kassen 

Vinsmagning  - 38 betalende- pengene går til Superbrugsen til vin - fantastisk dag - samme koncept næste år 

- Torben belønnet med gavekort til Sushi 

 

 

Pkt. 9 

Kommende arrangementer 

 

17. okt - Kirkeaften 

Beslutning 

Aflyst  -FL kontakter præst og graver - Bd aflyser ved tilmeldte - Bestyrelse betragtes som informerede 

21. okt - Banko 

Beslutning 

BM har styr på arrangementet 

 

4. nov - Carl Erik Lundgaard 

Beslutning 

Fl får styr på arrangementet 

 

18. nov - Suppemiddag 

Beslutning 

JB får styr på arrangementet - Husk Ole Vase - HW Undersøger suppe på Lintrup Kro 

JB råber højt, hvis problemer - tidligere vedtaget annonce LJ taler med FL om udformning 

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

 

Som bekendt kan intet vedtages under dette pkt. 

 

Men jeg har glemt under pkt. 3 at vores grillmester har forespurgt om nogle af de penge grillvognen har 

indtjent kunne bruges på en pavillon, i en kraftig kvalitet, som er nem at slå op. 

Jeg har talt med Rene Superbrugsen - og han vil godt være med til at vi sammen investerer i 2 pavilloner 



 

 

Samtidig vil vi gerne Superbrugsen til flere grilleftermiddage med formål at skabe kontakt til potentielle nye 

medlemmer - KP og HW vil gerne gøre en indsats - sammen med grillholdet 

Må jeg få et hurtigt nej, hvis vi ikke må investere ca 2,5 - 3, 0 tusind i pavilloner - ellers går vi igang - 

Har HW’s Jan gode kontakter  

FL taler fremtid med Torben - orientering på næste møde 

 

Næste møde - 12. november 


