
 
 Møde Ældre Sagen Lokalbestyrelse Brørup mandag 9. april 2018 – Fredenshjem kl. 9.00 

Afbud: Mette Hansen, Harry Lund møder lidt senere 

Referat: 

1 Velkomst med kaffe, brød 
og medicin – sædvanlige 
leverandører 

Velkomst ved FL. Kaffe og rundstykker + en lille en. Sofie Munk på 
besøg med Spangsbjerg flødeboller + chokolade (har haft 75 års 
fødselsdag) 

2 Opfølgning på opgaver 
KP rundsender 
mærkedage 

Vedr. bowling aftale ikke fået tilbagemelding fra Lizzy, så regner med 
OK. 
FL er alene om tilmelding til deltagelse i Distrikts årsmøde 13. april. 
LJ har overtaget annoncering omkring ”Spis sammen”. FL har 
fotokopieret plakater og flyers, som omdeles og ophænges af KP. 

3 Siden sidst – Nyt fra ÆS, 
kommune mm. 
Stillingtagen til nye 
aktiviteter bl.a. 
Indkøbsordning 
Sky Media 
Flaghejsning mm. 

Danske Seniorer fortsætter med deres model af kørsel til 
indkøbsordning, hvor det kun er for medlemmer af DS og 30 kr. 
betales til chaufføren. PW tilbyder sig som koordinator for 
kørselsordning. Vi skal have artikel i avisen om den gratis ordning og at 
det er for alle, både medlemmer og ikke medlemmer. Skal skaffe 
frivillige til at køre, der er emner på vej. PW udarbejder en plan – tages 
op med FL. 
FL har nu fået en aftale om møde med Bodil Staal, d. 14. maj hos FL på 
Byagervej, sender dagsorden til Bodil Staal. 
Skrevet til Udviklingskonsulent Jette Hildebrandt Andersen fra Vejen 
Kommune, for at høre, om der er interesse for generationsmøder på 
Brørup Skole, afventer svar. 
Modtaget brev fra Tine Schiller vedr. pårørende aktiviteter. Der er 
workshop i Odense 29. maj omkring forskellige aktiviteter. Vi skal 
finde 2 pårørende i vores lokal afdeling. JB+FL+IP tager med. Ny 
workshop igen i 2019. 
FL har i fredags været til møde i Holsted omkring spisevenner, noget 
Dorthe Hallen har givet bolden op til. Det drejer sig om spisegrupper i 
egne hjem. Dorthe kunne ønske det over hele linjen også i andre 
lokalafdelinger. FL vil præsentere det for Bente på Fredenshjem. 
Tænke over det hver især. 
Vedr. Sky Media så er det næsten og klar og på trapperne om ganske 
kort tid. 
Vedr. Flaghejsning og nedtagning. FL udarbejder en liste over de 3 
datoer på konfirmationsdage vi har påtaget os 27. april, 10. maj og 13. 
maj. Flag sættes op kl. 7 og nedtages kl. 20. 
HL og MH er tilmeldt Internt fra ÆS. 
PW sletter Sofie fra Listeadgang 
8 afsted (2 biler) til Kursus ”Ledelse og Samarbejde i Silkeborg” 18.-19. 
april. FL kører: (PW,LJ,HW) – BM kører: (MH,KP,HL) 
Vi er blevet godkendt Demensvenlig afdeling, materielet ligger på 
nettet – gives videre til JB og IP. 

4 Nyt fra bestyrelsen LJ: Får teksten til arrangement i Foreningshuset 6. maj kortet ned til 
annonce. Lægger nu også annonceringer på Brørup Lokalafd. Facebook 
profil. 
PW: Forslag om at tilgodese medlemmer frem for ikke-medlemmer 
ved tilmelding og venteliste til arrangementer. Dette kan evt. løses ved 
forskellig pris for medlemmer/ikke-medlemmer. Tages op ved 
programplanlægning 2019. p.t. 79 frivillige, koordineret liste sendes. 
JB: Netværksdag i Odense JB og HW deltager. 
Ved rådgivning indenfor Bisidder og Vågetjeneste henvises til ÆS 



jurister. JB har møde med koordinatorer 7. maj hos JB. 
KP: 6 nye medlemmer siden sidst. Hver morgen opdateres 
medlemsliste. Ægtefæller, hvor den ene falder væk kan få nyt 
medlemskort, sker ikke automatisk, men ved henvendelse, ellers ved 
årsskifte. 
BM: Aktiviteter på Lundtoft: Påskedekorationer sammen med DS. 
Mette og Lissy har deltaget. Der har været et par Banko og sang 
arrangementer. I aften kartoffelsuppe aften, BM og Inga deltager. BM 
tager et par flasker vin med til middagen i aften. 
HW: Der er kommet nyt blad fra Hospice Sydvest. 

5 Økonomi HW rundsender ny økonomi oversigt 

6 Evaluering af 
arrangementer og 
aktiviteter bl.a. Banko, 
Ecco mm. 

Banko med 41 deltagere, overskud 1100 kr. 
Ecco sko og Klægager i marsken ved Ballum – fuld bus, rigtig god tur 
med fantastisk guide i marsken 

7 Kommende 
arrangementer 
Poul Egelykke 
Brørup spiser sammen 
André og Arne (KoU) 
Udflugt til Föhr 

15. april med Poul Egelykke på Fredenshjem. FL, IL, IP og KP (KP 
forhindret, kontakter OP om han kan) 
FL sørger for kurv, nøgle, kaffe, kage m.m. 
25. april, Brørup Spiser sammen i Foreningshuset, max. 100 deltagere. 
LJ sørger for annoncering. FL har kontakt til Superbrugsen vedr. 
maden. KP sørger for plakater og flyers. 
FL skrive til Jørgen Schultz for omtale + billede i avisen. 
Niels. Pedersen, PW og evt. Ove Pedersen sælge drikkevarer. 
FL har kontakt til Hallen. 
Kasse: HW + J.P.Welling 
Servietter og krus til FL. Kaffen købes i Hallen. 
Møder senest kl. 11.-11.30 
FL kontakter Ole Vase 
6. maj Livet er en cirkus FL + hjælpere. Kaffe og kage fra Hallen, FL 
aftaler. LJ sørger for annoncering på de 4 lokal afd.s vegne 
Udflugt til Föhr 16. maj: 49 tilmeldt, 1 ledig plads, ingen annoncering, 
men reminder nyhedsbrev. 
Grillvogn ved Brugsen 3.-4.-5. maj med bemanding: 3.maj: LJ, JFJ, NPP, 
Peter Ravn. 
4. maj: FL, IL, PW, BM   
5. maj: TB, JB, Poul Kristiansen, FL 
Møde kl. 15.30, opsætning af bannere m.m. 
LJ, JB og IL kontakt til Stefan i Brugsen.  

8 Eventuelt 
Næste møde 14. maj 

PW bestiller nye navneskilte til Kamma Pedersen, Harry Lund, Mette 
Hansen, Hanne Welling, Lis Jensen, Lissy Møgelvang, Peter Ravn, Niels 
Peder Pedersen. 
Søndagstræf med Troels Ravn 17. juni er aflyst. LJ opsætter skilt på 
Fredenshjem og aflysning på hjemmeside. 
Næste møde 14. maj kl. 9.00 Fredenshjem 

Ref. LJ/9. april 2018 


