
 
 

Årsmøde 2018 i lokalbestyrelsen Brørup 
Fredag d. 9. marts 2018 kl. 16.00 på Fredenshjem 

 

Referat: 

Formand FL bød velkommen til et rigtig flot fremmøde, (ca. 100) 

Vi startede dagen med at synge ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr” med Ole 

Vase ved flyglet. 

Dagsorden som følger: 

1. Valg af dirigent og skriftfører 

2. Beretning om lokalbestyrelsens/KoU´s virksomhed til godkendelse 

3. Forelæggelse af lokalafdelingens regnskab til udtalelse 

4. Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke 

5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

7. Valg af suppleanter for 1 år 

8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent 

og skriftfører  

Troels Ballisager er foreslået som dirigent og blev valgt. 

Han takkede for valget og tilliden og konstaterede, at 

årsmødet var rettidig indvarslet, først i det omdelte 

årsprogram ultimo nov. 2017, så primo januar 2018 i 

forbindelse med udsendelse af medlemskort og i ”Det 

Sker” bladet og sidst i Ugeavisen 27. februar og er 

dermed beslutningsdygtig. 

Som skriftfører valgtes LJ 

Troels Ballisager oplæste dagsordenen og gav ordet til FL. 

for fremlæggelse af beretning for 2017. 

 

2. Beretninger 

 

FL redegjorde for, hvorfor mødet hedder Årsmøde. ÆS´s 

delegeretforsamling er øverste myndighed og afholder 

generalforsamling. Derfor er det Årsmøder der bliver 

afholdt i lokalafdelingerne. Det er delegeretforsamlingen 

der bestemmer strategi- og vedtægtsændringer, 

budgetvedtagelse, regnskabsgodkendelse og 

kontingentfastsættelse. Medlemsskabet er 

landsdækkende. 

Beretningen gælder fra 1. januar til 31. december 2017. 

Landsforeningens indtægt 2017 ca. 209 mill. kr. 

Medlemskontingent og gaver 177 mill. kr. 85% 

Lotterier (netto) 9 mill. kr. 4% 

Arv 5 mill. kr. 2% 

Bidrag og tilskud 14 mill. kr. 7% 

Øvrige indtægter 4 mill. kr. 2% 

 

Ældre Sagen 2017 i tal 



Flere medlemmer - 815.300 (786.000) over 36% 50+ 

og over 56% 65+ 

Flere frivillige - 19.200 (18.200) personer som yder 

frivillig bistand for at gøre vilkårene bedre for vores 

svage ældre 

Vores image er i top 5 blandt almennyttige foreninger 

Telefonrådgivning ca.36.000 (34.000) 

Hjemmeside over 200.000 besøg/mdr. 

565.000 modtager vores medlemsblad - Gallup 

790.000 læsere (711.000) 

Vi er med på alle de sociale medier 189.000 (163.000) 

læser aeldresagen.dk - 110.000 følger ÆS på 

Facebook -på Twitter har vi ca. 2000 følgere blandt 

politikere, fagl. org., medier og journalister. 

 

Nyt domicil til Ældre Sagen 

I 2015 solgte ÆS ejendommen Nørregade 49 i Kbh. - og 

har siden boet til leje 

I 2016 besluttede ÆS’s Landsbestyrelse, at købe 

ejendommen Snorresgade 17- 19 på Islands Brygge 

Ombygning henover 2017 

Klar til indflytning marts 2018 

Væsentlig flere m2 - giver muligheder 

Vi kan huse Demensalliancen og Folkebevægelsen mod 

Ensomhed, folkebevægelsen mod demens 

Vi kan lave kurser og større møder for vores medlemmer 

og frivillige 

Vi kan invitere til seminarer etc. 

 

Samarbejdspartnere 

Demensalliancen 
Pensam, Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen 

Nationalt Videncenter for Demens 

Vi skal være foregangsland - for at skabe det bedst mulige 

liv, for dem der rammes, deres familier og pårørende. 

National Demenshandlingsplan - Nu skal planen omsættes 

til konkrete forbedringer. 

 

Folkebevægelsen mod ensomhed 
ÆS initiativtager - nu er vi 75 medlemmer 

Kommuner, Socialhumanitære foreninger Skoleforeninger, 

idrætsorg, spejdere & private firmaer. 

Mål: halvere ensomheden i 2020 fra 212.000 i 2014 

Alle - “spis sammen” arrangementer - bl.a. uge 17 

ÆS - spisevenner, besøgsvenner, vågetjeneste mm. 

 

Folkebevægelsen for demensvenligt Danmark 



Stiftet i 2017 - for at skabe bedre hverdagsliv for 

demente og pårørende 

Foreløbig 11 organisationer 

 

Koordinationsudvalget 

Vejen, Rødding, Holsted og Brørup 

4 møder årligt 

Koordinerer den lokale indsats, kontakt til offentlige 

myndigheder, herunder den lokale ældrepolitiske/ 

sundhedspolitiske indsats - vi har holdt flere møder med 

kommunale embedsmænd om bl.a. §18 midler, 

Vågetjeneste og Spisevenner mm. 

Fordeler kontingentandele til lokalafd. 

Søger og fordeler § 18 midler. - ensartede søgekriterier 

Er ansvarlig for vores program for aktiviteter i Vejen 

Kommune 

Vi har holdt vælgermøde, hvor spidskandidaterne fra alle 

opstillede partier var inviteret - vi følger op på valgløfter 

Vedtaget at vi fra 2018 afholder 1. årligt arrangement -1. 

gang 2018 i Brørup med Arne og Andre Lundeman 

FL sidder som formand for KoU og er sundheds- og 

ældrepolitisk koordinator, Lis er sekr. og Hanne kasserer. 

Lokalt 

12 bestyrelsesmøder - referater er på den lokale 

hjemmeside 

34 planlagte arrangementer (23) 

13 faste aktiviteter (12) - Lundtoft 

1 arrangement for frivillige - Egeskov 

Kontakter til Danske Seniorer, Røde Kors, 

Aktivitetscentret Fredenshjem 

Endvidere deltaget i kurser, seminarer, 

møder i KoU, Distriktet og med landsledelsen 

31. dec. 2016, 1049 medl. 

31. dec. 2017, 1104 medl. 

 

BRØRUP I TAL 

Indbyggere i DK ca. 5.800.000 

Medlemmer i DK 815.000 14,10 % 

Frivillige i DK 19.200 2,35 % 

Indbyggere gl. Brørup ca. 6.550 

Medlemmer 1.104 16.80 % 

Frivillige 77 6.82 % 

 

Hvad ville vi i Brørup 2017 

Har vi holdt det vi lovede i 2016 

Strategi 2017 - 21 skal implementeres i det lokale 
arbejde. 



Vi har lavet et ambitiøst program for året 

Søndagstræf både 1. & 3. søndag i måneden - “Brørup 

spiser sammen” - suppemiddag - udvidet transportordning - 

transportabel grillvogn 

Styrker vores indsats overfor demente og pårørende – 

øget indsats på Lundtoft. 

Øge antallet af frivillige (vågetjeneste, besøgstjeneste) 

ad hoc frivillige (f.eks. grillvogn) - elektroniske 

nyhedsbreve – mere uddannelse til frivillige generelt. 

Vi vil være mere synlige - pressen - grillvogn. 

Fastholde ældrepolitiske kontakter til Fredenshjem, DS 

mm. Vi har budgettet på plads trods øget aktivitet 

 

Arrangementer 2017 

Torsdag 12/01 kl.19.00 Fredenshjem Møde for nye 

medlemmer 82 

Søndag 15/01 kl.14.00 Fredenshjem Nytårskur 26 

Søndag 05/02 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag - Farvel til 

vidnerne 74 

Søndag 19/02 kl.14.00 Fredenshjem Info - Hjælp til din 

hørelse 77 

Onsdag 22/02 kl.14.00 Eurofins Virksomhedsbesøg, 

Eurofins 35 

Søndag 05/03 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag - Europatur 

med Ida og Åge 78 

Fredag 10/03 kl.16.00 Fredenshjem Årsmøde 82 

Søndag 19/03 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag - Fanøs 

historie 57 

Søndag 02/04 kl.14.00 Fredenshjem Info - Livreddende 

førstehjælp 29 

Mandag 10/04 kl.13.00 P-Plads Kiwi Virksomhedsbesøg, Bel 

Air, Esbjerg 35 

Onsdag 26/04 kl.08.00 P-Plads Kiwi Heldagstur til Fanø 44 

Søndag 07/05 kl.14.00 Fredenshjem Banko 30 

Onsdag 17/05 kl.13.30 P-Plads Kiwi Virksomhedsbesøg , 

Hejreskov Mælk 78 

Søndag 21/05 kl.12.00 Foreningshuset Brørup Spiser 

Sammen - Frokostbuffet 80 

Søndag 18/06 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag - Fra bier til 

Honning 26 

Onsdag 28/06 kl.07.20 P-Plads Kiwi Heldagstur til 

Herlufsholm og Cirkusrevy 50 

Søndag 02/07 kl.14.00 Kirkens Kors Orientering om 

Kirkens Korshærs 14 

Søndag 16/07 kl.14.00 Fredenshjem Musik og fællessang 

med Ole Vase 82 

Søndag 06/08 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag ,Bjarne 



Hastrup 98 

Onsdag 16/08 kl.14.00 Tirslundvej Grilleftermiddag/aften 

på skydebanen 50 

Søndag 20/08 kl.14.00 Fredenshjem Præstehistorier fra 

Syd/Sdr. Jylland 59 

Søndag 03/09 kl.14.00 Fredenshjem Foredrag - Lis og 

Finns tur til Australien 46 

Søndag 17/09 kl.14.00 Fredenshjem Underholdning - De 

hylende Hunde 46 

Onsdag 20/09 kl.12.20 P-Plads Kiwi Tur til Sdr. Hygum 

Hjemstavnsgård 22 

Søndag 01/10 kl.14.00 Fredenshjem Oplæsning og sange af 

HC Andersen 19 

Onsdag 04/10 kl.09.00 Lindk/Brørup Influenzavaccination 

106 

Søndag 15/10 kl.12.00 Fredenshjem Suppemiddag og Giro 

413 35 

Onsdag 18/10 kl.08.00 P-Plads Kiwi Heldagstur til 

Kobbermølle og Flensborg 50 

Søndag 05/11 kl.14.00 Fredenshjem Banko 43 

Onsdag 15/11 kl.14.00 Foreningshus Almaz Menghesa, 

benamputeret triathlet 50 

Søndag 19/11 kl.14.00 Folding Kirke 

Eftermiddagsgudstjeneste med kaffe 34 

Søndag 03/12 kl.12.00 Fredenshjem Traditionel 

julefrokost med hyggemusik 57 

Søndag 17/12 kl.14.00 Fredenshjem Juleklip med gløgg og 

æbleskiver 26 

 

Andre opgaver i 2017 

Grillvogn  

Møde med Landsbestyrelsen vedr. kontingentfordeling 

Betaling for skrivetolke - og andre handicapmedhjælpere 

Nyt lokalt nyhedsbrev - 271 tilmeldte af 750 mulige 

Flagopsætning i hovedgaden til konfirmation 

Møder med JV 

Møder med DS vedr. fællesarrangementer 

Profilbrochure - Sky Media – vedtaget. 

 

Jette Ballisager berettede om de Socialhumanitære 

opgaver 

Bisidder/ Ledsagerordning 

Hjælp ved samtale/besøg 

Opgave – at lytte og observere 

5 ledsagere 

Koordinator – Inga Skovgård Nielsen 

 



Vågetjeneste 

Fælles med Vejen 

Støtte og aflastning – Ikke pleje.  

I private hjem og på plejecentre 

15 vågekoner/-mænd, som har været på 1 dags kursus 

Koordinator – Henny Skovvang 

Der findes Folder omkring vågetjenesten. 

 

DEMENS 

Aflastning og besøgsvenner 

7 besøgsvenner 

Motion for hjemmeboende 

Henvises af demenskonsulenten 

Foreningshuset – mandage 14-16 

Samarbejde med GLAD MOTION 

Koordinator – Ingrid Pedersen 

6 frivillige 

Demenscafé 

2 frivillige og demenskonsulenten 

 

Skubbere 

Gåtur med ca. 12-14 kørestolsbrugere 

Torsdage – 9.45-11 - 20 frivillige 

Koordinator – Ingrid Pedersen 

 

Spisevenner 

Samarbejde med Vejen kommune 

I private hjem/spisegruppe 7 frivillige 

Aftalen skal tages op med kommunen 

Koordinator – Sofie Munk 

 

Praktisk hjælp 

Ikke konkurrere med håndværkere 

Kun små simple opgaver 

6 frivillige 

Koordinator Lis Jensen og Ingrid Pedersen 

 

Telefonstjernen 

Tryghedsopkald om morgenen 

33 tilmeldte personer - 8 i Gl. Brørup Kommune 

17 “Ringere” 

Aftagende - da hjemmeplejen besøger morgen og aften 

Anne Marie Sørensen koordinator Vejen og Brørup 

 

Aktiviteter på Lundtoft 

Samarbejde med Danske Seniorer 

For eksempel – Sang – Banko – Påske- og Juledekorationer 



Koordinator – Børge Møgelvang 

I 2017 i alt cirka 20 arrangementer bl.a.Ture med grillvogn 

Der er i øjeblikket 5 frivillige 

 

Kørsel til arrangementer 

Man kan blive kørt til og fra Fredenshjem og 

Foreningshuset, til Ældre Sagens arrangementer 

3 frivillige chauffører 

Ved behov for kørsel, kontakt en fra bestyrelsen 

 

TRANSPORTABEL GRILLVOGN 

Bevilget efter ansøgning ca. 24.000 kr. + Ca. 6000 kr. 

2017 

Vi har selv designet og bygget 

Anvendes til socialhumanitære arrangementer og 

promovering af ÆS 

Samarbejdspartnere Super Brugsen, Brørup mm. 

11 arrangementer 2017 – ca. 700 bespist 

Grillmester Finn Jensen - hygiejneansvarlig Lis Jensen 

8 ad hoc frivillige 

Andre lokalafdelinger og samarbejdspartnere kan låne/ 

leje (er udlejet et par gange i 2018) 

 

Datastuen 

Daglig leder Peter Warming 

Fredenshjem - Danske Seniores, Brørup - Ældre Sagen, 

Brørup 

Kurser for nybegyndere – Excel 

regneark/Billedbehandling/ 

Slægtsregistrering/ Facebook/ Skype/ Digital post/ 

Tablet/ Ipad/Smartphones. 

SMS kurser & repetionskurser for let øvede 

IT- Cafe - Mandag 9.30 - 10.30 jan - april 2018 

Åben Datastue - efter aftale 

IT-hjælp i hjemmet 

Temakurser om aftenen: Forslag til emner sendes til 

datastuen6650@gmail.com 

Studiekreds: Brugen af IT i dagligdagen 

Se mere på vores hjemmeside. www.datastuen6650.dk 

7 frivillige 

 

Information 

Hjemmeside Brørup Lokalafdeling - 
Trykt program - lokalredaktør, annoncer 

“DET SKER” – lokalredaktør - webmaster 

ansvarlig Lis Jensen for ovennævnte 3 

Pr lokal - artikler til pressen 



Presse generelt - ansvarlig Flemming Lundeman 

Lokalt Nyhedsbrev - ansvarlig Peter Warming 

 

77 (71) frivillige løfter 169 poster 

Vi gør det ikke alene 

Tak til medlemmerne - som bakker os op 

Tak til vores frivillige 

Tak til ÆS Nørregade - og vores foreningskonsulent 

Tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer 

Tak til JV og Ugeavisen 

Tak til KoU 

Tak til en velfungerende bestyrelse 

 

FL og JB´s beretninger godkendt af forsamlingen. 

3. Regnskab Regnskabet blev gennemgået ved Hanne. Der forelå kopi af 

regnskabet på stolene. 

Regnskabet er revideret og godkendt på forhånd og indgår 

i Ældre Sagens årsregnskab for 2017. 

Indtægter 329.929 kr., Udgifter 294.152 kr. Årets 

resultat 35.777 kr. – 22.915 som tilhører KoU = 12.862 kr. 

4. Bestyrelsens 

fremtidige 

virke 

Eksempler på konkrete tiltag i 2018 - 

hvor lokalafdelingerne er involveret 

Godt arbejdsliv og tryg økonomi 
Sund og aktiv hele livet 
Stærk pleje og omsorg - Lokalafdelinger skal være 

demensvenlige - temaaftener for frivillige om demens - 

udvidelse af fysisk træning og motion for demensramte - 

udvikle indsatsen for pårørende - temamøder for 

pårørende. 

Samvær og nærvær - “Brørup spiser sammen” “livets 

afslutning” - Suppemiddag - Grillarrangementer 

Vi giver det videre - udbygning af skole/børnehavevenner - 

Generationsmøder f.eks. “Danmark spiser sammen” 

Stærkt maskinrum - Nye forretningsgange, så vi lever op 

til den nye persondataforordning f.eks. lokalt nyhedsbrev – 

mere fleksibilitet i den frivillige indsats f.eks. ad hoc 

frivillige. 

Planer lokalt i 2018 

Vi er igang med Profilbrochure 

Vi vil være demensvenlig lokalafdeling 

Vi mangler kun den formelle godkendelse fra ÆS 
Indkøbsordning 

Skole/børnehavevenner - møde 15. jan. 

Pårørendetjeneste - pilotprojekt 31. jan. 

Udvidelse af bestående aktiviteter 

Intet er vedtaget - og meget afhænger af ressourcer 
Økonomi - Frivillige - Koordinatorer - Kommunen ? 



Lokale arrangementer (uddrag 1. halvår) 

7. jan. kl. 14.00, Nytårskur m/Boblevand og 

kransekage (53 deltagere) 

21. jan. kl. 14, “Livets afslutning” (68 deltagere) 

18. feb. kl. 14.00, “Preben Kaas & Jørgen Ryg” 

4. marts kl. 14.00, “Vietnam fra nord til syd” 

9. marts kl. 16.00, Årsmøde 

4. april, kl. 12.00, Ecco Sko & “Danmarks smukkeste gård” 

25. april, kl. 12.00, “Brørup spiser sammen” 

6. maj kl. 14.00, “livet er en cirkus” 

16. maj kl.8.00, Tur til Föhr i den tyske del af Vadehavet 

3. juni kl. 14.00, Søskendekoret Olesen 

17. juni kl. 14.00, “Fra folkeskolen til Christiansborg” 

27. juni kl. 6.30, Tur til Christiansborg & Cirkusrevy 

I alt 32 planlagte arrangementer 2018 

5. Indkomne 

forslag 

Ingen indkomne forslag. 

6. Valg for 2 år Peter Warming, modtager genvalg 

Lis Jensen, modtager genvalg 

Hans Skjøth, modtager ikke genvalg 

Der var enighed om genvalg til PW og LJ. Nyvalgt til 

bestyrelsen er Kamma Pedersen  

7. Valg af 

suppleanter for 

1 år 

1. Mette Hansen 

2. Harry Lund 

Enighed om valg af ovennævnte som suppleanter. 

8. Eventuelt Medlemmer nr. 1099 og 1100 Irene og Ejgil Hansen fik 

overrakt blomster og vin. 

Hans Skjøth: Danske Bank´s initiativpris 2018 uddeles til en frivillig som har 

været frontkæmper i flere år og har hjertet på rette sted og brænder for Ældre 

Sagen. Flemming blev valgt ind i bestyrelsen 8. marts 2013 og valgt til formand i 

bestyrelsen dagen efter. Som en aktiv formand har han ligeledes virket som 

pressemand, ældre politik samt formand for KoU samt en periode formand for 

Distrikt 4 og han vil gerne være med i det hele. Kort og godt ”fuldtids frivillig 

ildsjæl”. FL modtager på mobil Pay beløb på 1000 kr. Uden opbakning fra 

hjemmefronten går det jo ikke, så der overrækkes blomster til Inger, som tak for 

altid at stå stand by. 

FL takkede for prisen. 

FL bød velkommen i bestyrelsen til Mette Hansen og Harry Lund. 

FL takkede Hans og Hans Jørn for deres store arbejde. Begge fortsætter som 

frivillige. Der blev overrakt vingave. 

Også tak til Bodil som gør et kæmpe arbejde med at modtage og holde styr på 

tilmeldinger til arrangementer.  

Hans Skjøth og Hans Jørn Sørensen takkede begge for et godt samarbejde i 

bestyrelsen. 

Troels Ballisager takkede for god ro og orden og FL takkede ligeledes Troels for 

flot ledelse.  



Så var det tid til at slukke sult og tørst. Frikadeller og kartoffelsalat med 

rødbeder og grøntsager og dertil vin, øl og vand, efterfulgt af kaffe, te og 

småkager. 

Under spisningen nød vi dejlig levende musik leveret af Ole Vase ved flyglet 

Der var en rigtig dejlig festlig stemning aftenen igennem. 

 

Bestyrelsens konstituering: 

Formand: Flemming Lundeman 

Kasserer: Hanne Welling 

Sekretær: Lis Jensen 

Næstformand: Formandskab med Socialhumanitær Jette Ballisager, Sekretariat 

Lis Jensen og Kasserer Hanne Welling. 

Koordinationsudvalg: FL, HW og LJ. 

Præsentationsrunde og ønsker sker på møde 12. marts 

 

 

 

 

 

Referent Lis Jensen, 10. marts 2018 


