
Referat Brørup lokalbestyrelse – møde 11. marts kl. 9.00 på Fredenshjem 
Deltagere: Bestyrelse  
 
 
Pkt. 1 Velkomst 
Speciel velkomst til Jens Erik Andersen (JEA) 
 
Alle klarer det sædvanlige 
Beslutning/kommentarer 
Alt fungerede perfekt 
 
 
Pkt. 2 
Konstituering 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med de poster, der skal besættes 
Er der nogen der har ønsker eller forslag til arbejdsopgaver både for en selv men også på 
samarbejdsformen mm. 
Bemærk der er nye regler for sammensætning – specielt vedr. koordinationsudvalg jf. vores 
vedtægter. 
Er der nogen der mangler at få noget belyst inden konstitueringen – så send spørgsmål til FL 
Beslutning/kommentarer 
Mødeleder: FL 
Formand: FL 
Næstformand/mænd: JB, LJ, BM 
Kasserer: HW 
Sekretær: LJ 
Koordinationsudvalg: FL, HW, LJ 
Ældre- & sundhedspolitisk kontaktperson: FL 
Socialhumanitær kontaktperson: JB 
Frivilligroller: KP 
Frivillighedsregistrering: PW 
FL laver konstitueringsprotokol 
 
Pkt. 3 
Opfølgning på referat af 11. februar 
 
Nye frivillige 
Korrektion: FL sender invitation ud til alle nye frivillige fra 2018 og frem 
Beslutning/kommentarer 
Dato bestemmes til 12. april kl. 16.30 på Fredenshjem. Evt. ostebord eller tapas fra Brugsen 
 
Frivilligarrangement 
FL har fået pris og bekræftet  
Svinekam (ikke for fed) af lokal frilandsgris 



Ekstra svær 
Hvide og brunede kartofler 
Rødkål  
Sovs 
I alt kr. 80,-/person 
Beslutning/kommentarer 
Dato 29. september 
 
Listeværktøj 
Hvor langt er PW med opgradering af frivillighedsroller 
Beslutning/kommentarer 
Er færdig – der er tilsyneladende opdaget et par fejl som skal justeres – FL vender tilbage til PW 
 
Generelt 
FL vil gerne have svar på forespørgsler – gerne altid – men i hvert tilfælde når der bliver bedt om 
det 
Beslutning/kommentarer 
Tages til efterretning. Svarer på mails enten med OK eller kommentar 
 
Pkt. 4 
Siden sidst 
 
Sommerfest: Forslag til datoer juni-juli. JB og LJ aftaler evt. datoer og sted 
 
Er der nogen forslag til ændringer i det notat jeg medsendte sidst vedr. ensartede retningslinjer 
for § 18 ansøgninger for de 4 lokalafdelinger 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer – intet besluttes i KoU uden at bestyrelsen er med 
 
Er der nogen der vil hjælpe onsdag før påske med at sælge fisk i Superbrugsen 
Beslutning/kommentarer 
Ikke rigtig nogen der kan udover FL, IL og BD 
Superbrugsen vil rigtig gerne – så hvis der er et par stykker mere 
 
”Brørup spiser Sammen” – I har modtaget køreplan til mødet 11. februar 
Maden serveres på de enkelte borde 
Menu: 
Se køreplan 
Hvem vil påtage sig enkeltopgaver  
Vi må anrette og filetere laks i køkkenet på Fredenshjem 
Beslutning/kommentarer 
Alle møder ind og hjælpes ad. FL fileterer laksen 
Plakater + annonce i ugeavisen. LJ sender til FL for printning. 
FL og LJ aftaler udformning på annoncer, flyers og plakater 
FL opdaterer arbejdsplan for arrangementet 



 
Besøgsvenner 
Oplæg til handlingsplan fra KP/JB 
Beslutning/kommentarer 
Afventer – imødeses med spænding 
 
FL har underskrevet samarbejdsaftale med Vejen Kommune vedr. Vågetjenesten – vedhæftes 
Beslutning/kommentarer 
JB, HS og FL gennemgår samarbejdsaftale 
PR indsats mm iværksættes hurtigst muligt 
FL taler med KK Holsted 
 
FL har sendt/svaret på 3 mails – fremsendes separat 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer, OK 
 
Bowling 
Fl har talt med Lizzy i forbindelse med årsmødet, hun meddelte at når vi ikke gav tilskud til 
bowling, overvejede hun om bowlingen fremadrettet skulle foregå i regi af ÆS, hun meddelte 
samtidig at Vejen som den eneste af de 7 byer der er med i turneringen gav tilskud til afslutningen 
FL mener ikke vi skal give tilskud til afslutningen – men vi kunne godt overveje et mindre tilskud til 
baneleje ud over at vi har tilbudt at betale for oprettelsen af hold til turneringen 
Beslutning/kommentarer 
FL tager et møde med Lizzy 
 
Bisiddere 
ISN har været på Kærdalen med kontaktkort for vores bisidderordning – vores bisidderordning 
gælder kun gl. Brørup 
Var det en ide at tage kontakt til Vejen for en evt. fælles bisidderordning – Vejen har svjv. kun 1 
bisidder 
Beslutning/kommentarer 
FL har møde med IMI Vejen torsdag – hvor ovennævnte er et af punkterne 
 
PR 
Forslag til PR i lokalpressen 
FL har kontakten til JV og Ugeavisen 
Jørgen Schultz er inviteret til årsmøde og får tilsendt referat 
VI skal have PR på følgende aktiviteter 
Vågetjeneste – sammenlægning – flere frivillige  
Besøgsvenner – Nye fra Røde Kors – pårørende akuttjeneste – mm – gerne flere frivillige 
Generationsmøder gerne sammen med skolen – flere frivillige både onkler/tanter og skakspillere 
Indkøbsordning – gratis – gerne flere kunder kører også til arrangementer (Bodil) 
Bisiddertjeneste – hvad er det vi kan – flere kunder 
Beslutning/kommentarer 
Vågetjeneste opprioteres 



 
Pkt .5 
Nyt fra bestyrelsen 
 
LJ 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
PW 
Beslutning/kommentarer 
Ingen  
 
JB 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
KP 
Beslutning/kommentarer 
Har 16 besøgsvenner. Haft interview med ÆS, besøgsvært og besøgsven. Artikel med billeder 
kommer i ÆS Aktiv 
7 nye medlemmer siden sidst. P.t. 1131 medlemmer, Som sendes til PW til indrapportering 
KP undersøger muligheder for hjælp til Jens Buch på Hjælpemiddelservice 
 
MH 
Beslutning/kommentarer 
3 nye læsetanter. I første omgang bemande 1. klasserne og herefter 2. klasserne 
 
BM 
Beslutning/kommentarer 
Der har været 33 arrangementer på Lundtoft. FL sender mail fra Linda Ankerstjerne til BM 
 
JEA 
Beslutning/kommentarer 
FL sender bemandingsplan. JEA beder om navneskilt – Vil PW ordne det 
 
HW 
Beslutning/kommentarer 
Der er doneret 500 kr. til vågetjenesten fra Åstruplund 
 
Pkt. 6 
Ledelse og samarbejde 
 
IL/FL tilretter lokalhåndbog med det nye fra årsmødet, arbejdsbeskrivelse for koordinator for 
skakspillere og Aftale om frivillig indsats for ÆS 
Er der andet der mangler eller skal ændres 



Beslutning/kommentarer 
Ikke yderligere tilføjelser 
Efter opdatering  FL rundsender og LJ lægger i digitalboksen 
 
Er der andet i dette punkt som skal overvejes 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Pkt. 7 
Økonomi 
Ved optælling af kasse ved søndagstræf, skal skrives hvor mange sedler af hver. 
På kvitteringer skal påføres konto nr. og navn 
 
Pkt. 8 
Evaluering af arrangementer 
 
Søndag 17. februar Bodil Staal 
Beslutning/kommentarer 
33 betalende 
Strålende arrangement 
 
Onsdag 20. februar – Hjælpemiddelservice 
Beslutning/kommentarer 
37 betalende 
Rigtig godt arrangement 
 
Søndag 3, marts – Banko 
Beslutning /kommentarer 
24 betalende 
Desværre for få – men det var de rigtige der kom 
 
Fredag 8. marts – Årsmøde 
Beslutning/kommentarer 
105 deltagere 
Arrangementet har fået meget ros 
 
Pkt. 9 
Kommende arrangementer 
 
Søndag 17. marts – Troels Ravn 
FL har aftalt, + annonce, + plakater 
Beslutning/kommentarer 
Crew: IL, KP, NPP 
 
Søndag 7. april – Cuba på kryds og tværs 



Tovholder KP – crew: NPP, PW, KK, ingen annoncering, + plakater 
Beslutning/kommentarer 
 
Søndag 28. april – ”Brørup spiser sammen” 
Tovholder FL 
Annonce LJ/FL 
Plakat LJ/KP 
Flyers FL/JB 
Øvrige arbejdsopgaver udsendes 
Beslutning/kommentarer 
FL rundsender revideret arbejdsplan 
 
Pkt. 10 
Eventuelt 
JB: Evt. flere aktiviteter for hvor den ene part af ægtefæller er dement – ideer? – Forslag fra IP – 
Men vi er nødt til at klappe hesten  
Nyhedsbrev uge 10. Link til test evt. på hjemmesiden og en video 
 
Næste møde 15. april kl 9.00 afbud BM 
 
 
 

Ref. LJ/11.marts 2019 
 
 
 
 
 
 


