
 

 

Referat Brørup lokalbestyrelse - møde mandag den 11. februar kl. 9.00 Fredenshjem 

Deltagere: bestyrelse + JEA 

Afbud: HW 

 

Pkt. 1 Velkomst 

 

Alle klarer det sædvanlige 

Beslutning/kommentarer 

 

 

Pkt. 2 

Opfølgning på referat af 14. januar 

 

Er der flere som vil have hygiejnekursus 

Beslutning/kommentarer 

Ja Peter - men ikke lige nu 

 

Hvor i verden er det udleverede materiale fra delegeretforsamlingen. 

Jeg har modtaget referatet fra delegeretforsamlingen - jeg udsender det når det kommer på mail - 

hvis de må pga. persondataforordningen 

Beslutning/kommentarer:  

FL har rundsendt  

 

 

Pkt. 3 

Siden sidst 

 

FL har bedt om en uddybning af - hvordan vi ældre bidrager positivt til samfundsøkonomien og har 

fået svar som videresendes til jer 

Beslutning/kommentarer 

FL har rundsendt 

 

Vi skal finde en dato for møde med alle nye frivillige - efter årsmødet 

Deltagere nye frivillige - JB, FL - involverede koordinatorer + gerne andre fra bestyrelsen 

Beslutning/kommentarer:  

12. april kl. 16.30. Der sendes invitation ud til alle frivillige 

 

Turen til Snorresgade 8. april 2019. 

Vi fik jo et positivt problem - der var rigtig mange der gerne ville med på turen - så der var af flere 

grunde ikke plads til ledsagere. 

1. ÆS ville nødig have mere end 50 personer på besøg - ressourcer til rundvisning 

2. Hvis vi skulle have en større bus, ville det koste godt 4.500 kr. mere 

Der var i KoU stemning for en kort guidet rundvisning i Ørestaden - hvorfor afgangstidspunktet er 

fremskudt med en halv time - revideret tidsplan er udsendt 

Der også udsendt deltagerliste, over de personer der er tilmeldt fra Brørup 

Beslutning/kommentarer:  

Afgang kl. 7.30 alle på listen + JEA (forglemmelse) deltager 

 

FL fik på KoU-møde kritik af fordeling af § 18 midler fra Holsted og Vejen - Rødding konstaterede 

sammen med Brørup, at fordelingen var udført i forhold til de kendte fordelingskriterier og de 

lokale ansøgninger  - Holsted ønsker vi på næste møde tager kriterierne op til revision - FL har 



 

 

lovet Vejen (IngerMarie) at komme til et af deres bestyrelsesmøder og forklare baggrunden for 

fordelingen af såvel § 18 som ÆS-tilskud for den samlede bestyrelse. 

FL vedhæfter de gældende interne søgekriterier, da vi jo også skal tage stilling til evt. ændringer. 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen kommentarer 

 

FL videresender referat fra KoU-møde 15. januar - læs det igennem og kom med kommentarer - så 

tager vi stilling om vi fremadrettet skal videresende referatet. 

Beslutning/kommentarer 

Ja - referatet rundsendes 

 

 Der er udtrykt ønske om at få uddybet, hvordan sammenhængen mellem ÆS og Datastuen er - jeg 

vil foreslå, at PW og jeg holder et møde og samtidig afventer holdningen til en opdeling af 

Datastuen inden vi gennemgår sammenhængen, vedtægter bestyrelse, regnskab mm. 

Beslutning/kommentarer:  

Se referat under PW 

 

FL har søgt tilskud på 10.000 kr. til “spis sammen” - FL har rykket for besked og er blevet lovet 

svar i indeværende uge - der kom positivt svar mens jeg lavede dagsordenen - videresendes separat 

FL har også søgt andet tilskud - omtales under andet punkt 

Beslutning/kommentarer:  

Har videresendt - ingen kommentarer 

 

På baggrund af overvejelserne og stemningen vedr. frivillighedsarrangement, har FL lavet et forslag 

og rundsendt. 

Forslaget er blevet godkendt. Der kan selvfølgelig komme justeringer 

Arrangementet bliver søndag den 29. september på Fredenshjem kl. 12.00 

FL har aftalt vedr. lokale med Bente 

FL har lavet aftale vedr. Trine Gadeberg til kl 14.30 

FL er i gang med at undersøge priser på mad 

Beslutning/kommentarer:  

FL forespørger Superbrugsen vedr. mad - ellers ingen kommentarer 

 

Superbrugsen har bedt os om hjælp - det var absolut ikke tvang - men jeg lovede at gå videre til 

bestyrelsen og andre frivillige - resultatet er yderst positivt, tak for det 

1. Uddeling af flyers - ruterne blev besat inden for en halv dag - flyers kommer først i næste uge - 

FL giver besked, og så kan de afhentes hos FL 

2. Officiel indvielse af ny vaskehal fredag 22. februar kl.? JB, TB, IL, FL - kaffe og kagemand 

3. Officiel pandekagedag 5.3. - vi bager og serverer pandekager med?  

 kl. 13.30 - 15.45 MH, BH, HW, FL 

 kl. 15.45 - 18.00 KP, NPP, BM, LM 

Beslutning/kommentarer:  

OK - Ingen kommentarer 

 

“Brørup spiser sammen” søndag 28. april kl. 12.00 

JB og FL har holdt møde med Fredenshjem Bent og Bente - for at afstemme forventningerne til 

arrangementet. 

FL havde lavet forslag til en køreplan - vedhæftes 

Forslaget blev godkendt - med den bemærkning at under det praktiske arbejde byder Fredenshjem 

kun ind med værter/værtinder - omfang aftales nærmere 

Bente vender tilbage til FL vedr. brug af reservekøleskab 

Bestyrelsen vender menuen - under skyldig hensyn til muligheder 



 

 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen kommentarer - menuen gennemgås på næste møde 

 

FL har været til møde med Handelstandsforeningen vedr. Arrangement 14. juni 

ÆS opstiller Grillvogn ved Superbrugsen - nærmere orientering på mødet 

Kan LJ skaffe Veteranbiler - nærmere på mødet 

Beslutning/kommentarer:  

LJ vil skaffe veteranbiler - aftaler nærmere 

 

Pkt. 4 

Besøgsvenner 

 

FL er blevet ringet op af Egon fra Røde Kors - han smed håndklædet i ringen og ville gerne om vi 

overtog deres besøgstjenesten 

KP og FL har efterfølgende holdt møde med Egon og Karen Rasmussen (Koordinator RK) 

om det praktiske. 

Karen spørger deres besøgsvenner og -værter om de må overgive deres oplysninger til ÆS 

(persondataforordning) 

Officiel overtagelsesdato 1. marts 

Vi må gerne gå i avisen med overtagelsen 

KP, JB, FL planlægger et velkomst/info møde mm evt. sammen med vores nuværende 

besøgsvenner -nærmere info følger 

Vi har søgt og fået 10.000 kr. til overtagelsen - bevillingsbrev videresendes 

Som det fremgår af bevillingsbrevet vil vi i samme forbindelse introducere pårørendevenner - så 

tjenesten fremadrettet er besøgs, aflastnings og pårørendevenner. 

Detaljer følger skriftligt når JB, KP og FL har færdiggjort strategien  

Har JB og KP nogle rettelser/tilføjelser 

Beslutning/kommentarer:  

Afventer færdig strategioplæg 

 

 

Pkt.5 

Nyt fra bestyrelsen 

 

LJ 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen bemærkninger 

 

PW 

Mødereferat : 

PW og FL holdt den 7. februar et møde vedr. Datastuen. 

Konklusion. 

Bernt Jomsdal har overtaget PW’s rolle som daglig leder af Datastuen. 

BJ ønsker ikke at indtræde i Datastuens bestyrelse på den kommende generalforsamling 21. februar 

Ældre Sagens repræsentanter i Datastuens bestyrelse er i dag - Aase Juhl (kasserer) og PW. 

Hvis ÆS’s lokalbestyrelse er enig - foreslås genvalg 

BJ laver et generelt kursus i IT-sikkerhed - beskyttelse af data, falske mails mm. 

Dette kursus kan så tilbydes til ÆS’s lokalbestyrelse  

Datastuens fremtid - PW har på et møde i december 2018 foreslået en opsplitning af Datastuen uden 

at det vakte genklang - efterfølgende er der blevet en del interesse for ideen. 

FL laver et forslag som PW kan have med til mødet 21. februar 

Argumenter for opsplitning - på sigt måske hel overtagelse af aktiviteterne i Datastuen 



 

 

en beskedne interesse for de kurser der i dag tilbydes  

Stort set alle undervisere har tilknytning til ÆS  

IT- cafeen og dennes hjemmebesøg varetages af personer med tilknytning til ÆS  

Ved de aktiviteter som ved en opsplitning varetages rent af ÆS er der mulighed for at søge tilskud. 

(FL) 

 

Frivillige tilgang/afgang og status 

mm 

Beslutning/kommentarer:  

106 frivillige d.d.. PW og FL mødes på onsdag til en gennemgang af frivillige 

 

JB 

Referat fra møde vedr. demens i Esbjerg 

Referat af møde med Vågerne 

mm 

Beslutning/kommentarer:  

11 afsted til møde i Esbjerg vedr. Demens, alle var skuffede, ikke det forventede. Møde med 

vågerne på Lundtoft med indlæg af sognepræst Inger Klarlund. 

Har fået 2 nye vågere. Evt. aflastningstjeneste ind under vågetjenesten. Har p.t. aflastning hos 

person i Vejen. 

Opringning fra ÆS om om vi kunne stille med besøgsven/besøgsvært til indlæg i bladet ”Aktivt”. 

Jens Buch og Vagn Klynge har sagt ja - 6. marts kl. 14.00 

 

KP 

Medlemmer tilgang og status 

mm 

Beslutning/kommentarer:   
7 nye medlemmer, i alt til dato 1131 

 

MH 

Beslutning/kommentarer:  

Der spilles skak, det er meget positivt. I øjeblikket læses for børnehaveklasser JEA meldte sig som 

skakven 

 

BM 

Beslutning/kommentarer:  

Møde på Lundtoft 18. februar. Går godt det hele derude. Danske Seniorer har i maj måned 75 års 

jubilæum.  

 

JEA 

Beslutning/kommentarer:  

Fik liste med navneforkortelser 

 

HW 

 

Beslutning/kommentarer 

 

 

Pkt. 6 

Ledelse og samarbejde 

 



 

 

Er der ved jeres gennemgang af Den Lokale Håndbog fundet fejl i arbejdsbeskrivelser eller andre 

dokumenter der skal rettes - er der noget der skal tilføjes 

Beslutning /kommentarer: Underskrevne frivillig erklæringer samles alle og lægges på sigt i 

Digitalboksen 

Digitalboks på ÆS´s hjemmeside 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har fået en Lokal Dokumentboks på Ældre 

Sagens hjemmeside.  

Alle valgte medlemmer i en lokalbestyrelse, 

suppleanter, kasserer, sekretær og aktivitetsledere/kontaktpersoner har adgang til Lokalbestyrelsens 

boks og alle med frivilligroller tilknyttet et distrikt til distriktets boks. 

Man kan tilgå Dokumentboksen via Frivilligportalen. Log ind på denne og find link til 

dokumentboks på ”Min side”. Her kan du læse dokumenter og uploade dokumenter, som andre kan 

læse. Endvidere kan billeder uploades og opbevares her.  

Har du ikke adgang, skal det ske via formanden. 

 

Er der andre ting i forbindelse med punktet vi skal overveje 

Beslutning/kommentarer:  

Ingen kommentarer. 

 

Pkt. 7  

Økonomi 

 

Er der nogle kommentarer eller spørgsmål til det udsendte materiale 

Har HW yderligere til punktet 

Beslutning/kommentarer:  

Årsregnskab 2018 omdelt til bestyrelsen. Bankbeholdning 129.400 kr. Kasse: 1790 kr.  

 

Pkt. 8 

Evaluering af arrangementer 

 

Søndag 20. januar - Den syngende maler 

Beslutning/kommentarer:  

Godt arrangement med 60 betalende 

 

Søndag 3. februar - Owin og Pia Brincker 

Beslutning/kommentarer:  

Godt arrangement med 55 betalende 

 

Pkt. 9 

Kommende arrangementer 

 

Søndag 17. februar - Bodil Staal 

Som aftalt på sidste møde  

MH og BH - bliver erstattet af KP og NPP + LJ 

Beslutning/ kommentarer:  



 

 

LJ medbringer projektor. Plakater hænges op i dag. FL bestiller fastelavnsboller. KP sørger for 

kurv, nøgle og kasse 

 

 

Onsdag 20. februar Hjælpemiddelservice 

Har BM styr på alt, som aftalt på sidste møde 

Beslutning/kommentarer:  

Harry Lund tager sig af det praktiske på Fabriksvej. BM har styr på kaffe og kage på Lundtoft  

 

Søndag 3. marts - Banko 

BM er tovholder 

Skal du have hjælp til præmier fra Superbrugsen? 

Ellers er det vel som det plejer 

Beslutning/kommentarer:  

Der annonceres i uge 9. BM sørger for nøgle og det øvrige. 

 

Fredag 8. marts - Årsmøde 

FL er tovholder 

FL bestiller mad og drikke 

JB har kurven 

Vi håber der er kommet ny projektor til dagen 

FL udsender bestyrelsens beretning ud til godkendelse inden årsmødet  

JB - fortæller om det lokale social humanitære arbejde 

Resten af beretningen klarer FL 

Vi kører det som PowerPoint 

HW klarer økonomi 2018 - FL har budget 2019 med i fremtiden 

FL ser gerne at hele bestyrelsen og alle koordinatorer er tilstede - hvis muligt - husk tilmelding/ 

framelding som normalt til BD 

Vil JB spørge TB - om det er OK at blive foreslået som dirigent 

Bestyrelsen klarer det praktiske arrangement 

LJ sørger for annoncering 

På valg er FL, JB, HW, KP + MH 

Beslutning/kommentarer: Der annonceres i uge 8. TB accepteret at blive foreslået som dirigent. 

Alle møder kl. 14.00. BD medbringe ”nervøse duge”. JB køber kaffe, servietter, småkager (BD) ?? 

PW undersøger hvor mange hæderstegn til uddeling. FL sender beretning + JB´s indlæg ud til 

gennemgang, evt. bemærkninger returneres. 

 

Søndag 17. marts - Troels Ravn 

FL er tovholder 

Crew IL, KP, NPP 

FL tager kontakt til Troels og aftaler nærmere 

Beslutning/kommentarer:  

Annonceres i uge 11 FL har aftalt med Troels 

 

Pkt. 10 

Informationer 

Får I for mange informationer? 

Kan jeg informere jer anderledes eller mindre? 

Hvad kunne i f.eks undvære til dette møde? 

Får i læst det jeg sender vedhæftet eller videresender til jer? 

Beslutning/kommentarer  



 

 

Det er Ok med info i kendt omfang - FL tilstræber at sætte navn på dem, for hvem vigtigheden er 

størst 

 

Pkt. 11 

Eventuelt: Næste møde 11. marts kl. 9.00 Fredenshjem, køkken 1. sal i henhold til plan. 

Der er forslag til ændring i kage/boller til kaffen ved søndagstræf. Prøver med franskbrød med 

pålæg som forsøg. Ved førstkommende serveres fastelavsboller. 


