
Referat møde Brørup lokalbestyrelse 
11. november kl. 9.00 på Fredenshjem 

 
Deltagere: Bestyrelse og suppleanter 
Afbud: JB (delvis) JB kom alligevel. LJ i datastuen 9,30 til 10,30 
 
Pkt.1  
Velkomst 
 
Alle klarer det sædvanlige 
Beslutning/ kommentarer 
Alt klaret 
 
 
Pkt. 2 
Opfølgning på referat fra 14. november 
 
Der er den 4/11 ikke kommet svar på vores ISOBRO ansøgning 
Beslutning/ kommentarer 
Nu kommet svar fra Isobro, tildelt 7.609,16 kr. til Frivillighedsarrangementet 
 
FL har afleveret pjecer vedr. Vågetjenesten på Lægehuset i Holsted 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Vi besluttede på sidste møde at hæve gavestørrelsen til max. 500 kr. og samtidig også til nr. 2 
FL har efterfølgende afleveret gave til HS og BD – begge guldbryllup 
FL foreslår at vi fremadrettet giver gavekort eller gave på maxbeløbet i forretning, hvor der kan 
byttes 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
FL har haft kontakt til Jørn Mårtensson, Som har takket nej til bestyrelsespost foreløbig 
Har der været kontakt til Gunnar Viuf og Kirsten Møller 
Beslutning/ kommentarer 
BM har kontaktet Gunnar Viuf, som beder om at blive kontaktet igen om en måneds tid. 
MH har skrevet til Kirsten Møller, da hun ikke har kunnet træffe hende. Afventer svar herfra. 
 
Vi har nedlagt Spisevenner – Der er givet besked til Kommunen, at vi opsiger samarbejdsaftalen, 
men er villige til at se på det igen senere, hvis Kommunen kan skaffe spiseværter – da vi stadig 
synes det er en rigtig god aktivitet. Vi har også meddelt spisevennerne at tjenesten er nedlagt og 
takket dem for indsatsen. De andre lokalafdelinger er selvfølgelig også orienteret 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 



 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Nyt pkt. – FL orienterede om hjælp til fejring af julebelysning 
Beslutning/ kommentarer 
FL holder indvielsestale 
JB, HW, BD hjælper med æbleskiver og glögg 
 
Nyt pkt. – FL orienterede om det ejendomsselskab Aion 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Vi er pr 4/11 875.000 medlemmer og 20200 frivillige på landsplan 
Beslutning/ kommentarer 
Ændret til 879.600 medlemmer og 20050 frivillige 
 
Der er endnu ikke kommet ”Landsbestyrelsen informerer” fra mødet den 28 -29 oktober 
Der er heller ikke væsentlig nyt i Frivillighedsportalens Nyhedsbrev – det går primært på at 
fortælle om ledige pladser på diverse kurser og om IT-sikkerhed 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Der er endnu ikke kommet materiale til Delegeretforsamlingen 26-27 nov. – men jeg går ud fra at 
jeg kan stemme som jeg synes det er bedst for Brørup  
Beslutning/ kommentarer 
FL fik mandat til at gøre det bedste for Brørup 
 
Fl har indsendt materiale til § 18 ansøgning – i alt for de 4 lokalafdelinger 208.660 
Fordelt Brørup 94.120, Holsted 35.200, Rødding 32.200 og Vejen 47.140 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Vi har møde i Frivillighedsrådet den 28/11, hvor vi skal foreslå social og ældreudvalget hvordan  
§ 18 midlerne skal fordeles – beløbet kendes endnu ikke 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
FL skal den 7/11 være dommer i Kommunens innovationskonkurrence Edison for 6. og 7. klasser 
Beslutning/ kommentarer 
FL forklarede hvad Edisonkonkurrencen gik ud på 
 
 



Pkt. 4 
Pårørendetjeneste 
 
Vi er i gang med vores nyeste tiltag – Pårørendetjeneste 
 
Der er 14 der har sagt ja til at være pårørendevenner – ved siden af dem i vågetjenesten der vil 
påtage sig et ”ikkevåger” job 
Beslutning/ kommentarer 
Det gav anledning til en del debat – se under pkt. 6 – PW 
 
 
Det har vi gjort: 
FL har via Gitte Fallentin – Forhørt os ledelsen på ældre og socialområdet – Og Kirsten Dyrholm 
har sagt OK 
FL har holdt møde med Chefvisitator Dorte Folmer – som syntes det er en rigtig god ide – også at 
vi tilbyder en bisidder til møder med Kommunens visitator mm. 
FL har holdt møde med ledende demenskonsulent Marianne Gejl Christensen – Hun var rigtig vild 
med det vi kunne tilbyde – og kunne ikke vente med at komme i gang 
FL har holdt møde med områdeleder Bo Smidt – som var meget interesseret og vil foranstalte et 
møde med lederen af hjemmeplejen Cindy – med henblik på vi kommer til møder i grupperne og 
får vores budskab ud 
FL har i dag talt med JS fra JV og Ugeavisen – han sætter et stykke i avisen  
FL har godkendt et oplæg til en folder og der er yderligere gang i tekster til postkort, 
køleskabsmagneter, annoncer og Facebook  
Og så vi fået vores første klage, som vi er nødt til at forholde os til 
Beslutning/ kommentarer 
FL orienterede om dårlige beslutninger i ÆS vedr. billeder kontra illustrationer i folder 
FL mangler kontakt til Cindy 
FL/JB orienterede om møde vedr. klage 
Der var et stykke i JV mandag morgen – godt dækkende 
FL er blevet ringet op af radioen – vil gerne have et interview vedr. Pårørendevenner – afventer 
at FL’s stemme er på plads 
 
Pårørendevennerne er inviteret til en netværksdag i Odense den 4/12 
Beslutning/ kommentarer 
Der er 6 der har tilmeldt sig 
 
 
Pkt. 5 
Program 2020 
 
Vi har læst korrektur på programmet – der er nogle mindre justeringer før programmet kan gå i 
trykken 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 



 
VI har sendt oversigtsprogram, flyers om 2-dagestur og Cirkusrevy, samt kuverter til trykkeren 
FL pakker som tidligere aftalt kuverterne, sætter labels på og fordeler på distrikter 
Alle deler ud – vi forventer uddeling ultimo nov./primo dec. – aftales nærmer  
Beslutning/ kommentarer 
Der er en mindre fejl i oversigtsprogrammet – uden væsentlig betydning 
BD vil gerne hjælpe med omdeling 
 
Jørgen Thøgersen har accepteret foredrag men uddelegerer besøg på Biblioteket og Rådhuset – FL 
aftaler nærmere 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Arbejdsplan og datoer for bestyrelsesmøder vedhæftes 
Beslutning/ kommentarer 
Alle gennemgår inden 18. november om der er personlige dårlige dage og melder tilbage til FL – 
ellers udsendes planen – FL og IL’s mailadresse rettes 
 
 
Pkt. 6 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Status på de enkeltes ansvarsområder 
 
LJ 
Der var intet nyt fra LJ 
Beslutning/ kommentarer 
Blev ikke behandlet – LJ var i Datastuen 
 
PW 
PW’s notat vedr. mærkedage blev tilrettet  
Beslutning/ kommentarer 
PW rundsender den rettede version til alle som står på listen 
 
Hvad gør vi ved vores bord til projektor 
Beslutning/ kommentarer 
LJ forsøger at sælge på Facebook – ellers Kirkens Korshær 
 
Pårørendevenner fremkaldte en debat om identifikationskort 
Beslutning/ kommentarer 
Det er den enkelte koordinators ansvar at alle frivillige er udstyret med identifikationskort med 
billede – det er vigtigt af flere grunde – specielt af hensyn til forsikring 
PW undersøger hos ÆS om vi kan få identifikationskort med en mere bred titel – f.eks. 
socialhumanitær frivillig – da vi har mange frivillige med flere kasketter – PW undersøger også 
om de billeder der er fremsendt til ÆS kan anvendes igen – PW melder hurtigt tilbage 



 
JB 
Kun nyt som er behandlet andet steds 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
KP  
Vi har fået 8 nye medlemmer – men er desværre faldet fra 1165 til 1158 pga. dødsfald mm 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Hanne Nabe er blevet besøgsven hos Lilly Bjerregård 
Christine Jensen er blevet besøgsven hos Boyer, Tingvej – Første møde med Marianne Gejl 
Christensen er aftalt 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
KP deltager i møde med demenskonsulenterne – IP har haft kontakten 
Beslutning/ kommentarer 
JB skal meddele demenskonsulenterne at kontakt vedr. demensmøder skal gå gennem JB – da vi 
har flere aktiviteter som omhandler demens – det er også vigtigt at nr. 2 huskes 
 
MH 
Læsetanter/skak 
Beslutning/ kommentarer 
MH har talt med Jill og Ole Jakobsen – ikke nu – de tager et halvt år til Grønland 
 
BM 
Orientering vedr. Lundtoft 
Beslutning/ kommentarer 
Alle modtaget referat fra BM fra møde på Lundtoft. Der mangler frivillige til et par 
arrangementer  
Der er en del spørgsmål omkring pkt. 4.2 ”Bus på Lundtoft”. Tages op til næste møde og 
afventer endvidere næste møde på Lundtoft i februar. – men en ting er klar, ÆS vil ikke deltage i 
direkte betaling for bus – men måske mindre engangssponsorat og praktiks arbejde 
Vi venter med gave til den endelige indvielse 
 
HW 
Flere forslag til frivillige 
Beslutning/ kommentarer 
Fordeltes efter mødet til aktuelle Koordinatorer 
 
 
Pkt. 7 
Ledelse og samarbejde 



Ingen yderligere forslag 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 8 
Økonomi 
HW udsender budget og balance 
Der arbejdes på budget 2020 
Beslutning/ kommentarer 
Regnskab og budget rundsendt til alle 
Bankbeholdning 161.724 kr. Kassebeholdning 3.800 kr. 
Et gæt på årets resultat – 25 – 30tusind 
HW og FL taler sammen vedr. tilskud til afregning 
 
 
Pkt. 9 
Evaluering af arrangementer 
 
16. oktober – Stauning 
Beslutning/ kommentarer 
42 deltagere. Rigtig spændende tur 
 
20. oktober - Banko  
Beslutning/ kommentarer 
21 betalende. FL sender Banko budget til BM 
 
29. oktober – Opstartsmøde Pårørendevenner 
Beslutning/ kommentarer 
Rigtig godt møde, alle mødt. Stadig stor interesse efter at detaljer er kommet på plads 
 
31. oktober – Forbrugeraften 
Beslutning/ kommentarer 
God aften med mange kunder i Brugsen 
 
3. november – suppemiddag 
Beslutning/ kommentarer 
Rigtig fornøjelig eftermiddag med go’ suppe og tarteletter fra Brugsen. 66 betalende, 75 ialt 
 
 
Pkt. 10  
Kommende arrangementer 
 
17. november – Bormester i Whisky-bæltet 
Er der en som vil tage over for Inger og mig 



Jeg skal nok komme og byde velkommen  
Beslutning/ kommentarer 
JB tager over – lidt ærgerligt at ingen andre bød ind 
Crew - KP, NPP, TB.  
JB sørger for nøgle og kage + boller og småkager 
FL byder velkommen og kommer tidligt med computer 
 
27. november – juletur 
Ingen annonce 
Er der bemanding 
Beslutning/ kommentarer 
P.t. kun 31 tilmeldt. PW udsender Nyhedsbrev nu og igen 1 uge før.  Bemanding i bussen HW, JB 
og MH 
KP opsætter plakater - OBS! ikke i Super Brugsen 
 
1. december – Julefrokost 
Tovholder FL 
Ingen annonce 
Er der nogle der ikke kommer 
Beslutning/ kommentarer 
Alle lader til at komme, p.t. tilmeldt 66, max. er 75 deltagere. LJ laver plakat til Fredenshjem og 
ikke videre 
 
15. december – julehygge 
Tovholder KP 
Ingen annonce 
Beslutning/ kommentarer 
MH og KP. Aftaler nærmere ved næste møde 9. december. LJ laver plakat 
 
Pkt. 11 
Eventuelt 
 
Næste møde hos FL - 9. december kl. 17 
BD er inviteret 
FL snakker med JEA  
 

Ref. FL+LJ/11.november 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


