
Referat møde i KoU – Medius Holsted den 12. august kl. 9.00 
 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
Holsted sørger for velkomstpakke 
Beslutning/kommentarer 
Det var som sædvanlig flot 
 
Pkt. 2 
Kontingentfordeling 
 
Kontingentfordeling for 1. halvår 2020 tages op på næste møde 
Beslutning/kommentarer 
OK Ingen kommentarer 
 
Pkt. 3 
Referat fra sidste møde 
 
FL har ikke haft kontakt til Egon Nissen 
Er der yderligere kommentarer til referatet 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Pkt. 4 
Nyt fra ÆS, kommune mm. 
 
Pr. 25. juli var vi på landsplan 865.200 medlemmer og 19.980 frivillige – gentegning 97,5% 
Brørup har oplevet svigt ved indmelding af nye medlemmer til Ældre Sagen. 
Landsbestyrelsen informerer maj og juni – ferie juli – intet nyt af lokal interesse, som ikke står 
andre steder 
Kommentarer 
Ingen information derfra 
 
Frivilligportalens nyhedsbrev – vær opmærksom på at i nogle uger er der både en generel udgave 
og en fagspecifik – alle formænd og næstformænd får det hele – andre kan bede om det generelle. 
Uge 19-20 
Opfordring til lokalafdelingerne om nye tiltag – f.eks. Generationsmøder, Demensvenlig 
lokalafdeling 
Hvervekampagne uge 3 gav 4000 nye medlemmer mod budget 2500 
Kursus for det lokale formandskab. Rødding har tilmeldt. 
Naturen som træningsrum også for demente– samme koncept som det Vejen kommune er i gang 
med rimelig succes – i hvert tilfælde i Lindknud. Er godt i gang også i Rødding 
Uge 25 



Pulje på 5.000/lokalafd. Til Danmark Spiser Sammen uge 45 
Ny konsulent i rådgivningen på forsikring, hvor lokalafdeling er involveret Ingrid Stokholm 
Lauridsen 
2. kvartals nyhedsbrev fra Rådgivningen omhandler – årsopgørelse, regler for kørekort, ansøgning 
om folkepension, regler og fuldmagter i forbindelse med NEM-ID, Fremtidsfuldmagter, som er det 
store hit for tiden. 
Uge 27 
Indbydelser til netværksdage far aktivitetsledere for vejledere, bisiddere og vågetjeneste 
Ny formular ”Bliv frivillig” 
Uge 28 
Ny foreningskonsulent i distrikt 5 & 6 i stedet for Troels – Iben Løvstad, som kommer fra en stilling 
i Middelfart Kommune som frivilligkonsulent 
Og som tidligere nævnt tager Karen Skou over for Mogens 1. sept. 
Det bliver igen muligt at søge ISOBRO-puljen for næste år – ansøgning mellem 1. september og 31 
oktober. Det ansøgte formål er bindende. 
Uge 29 
Indbydelse til netværksdag for aktivitetsledere for demensområdet 
Indbydelse til specialkurser for demensfrivillige 
Kommentarer 
Brørup haft stor succes med at sende frivillige på kursus 
Ellers ingen kommentarer 
 
Distriktet 
På årsmødet blev Bodil Wöhnert valgt som formand for distrikt 4. – landsbestyrelsen ville ikke give 
yderligere dispensation til den hidtidige ledelsesform 
Ebbe er stadig forbindelsesofficer til Landsbestyrelsen 
Referater fra møder i distriktet findes på distrikt 4 hjemmeside – også årsmødet 
Der kommer en jævn strøm af indbydelser/remindere til fagmøder i distriktet 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Vejen Kommune 
Alle ÆS lokalafd. var repræsenteret til det årlige møde mellem de frivillige sociale foreninger og 
Social- og ældreudvalget – hvorfor referat (der er i øvrigt ikke kommet noget fra Kommunen) må 
være irrelevant 
Kirsten Dyrholm orienterede ultrakort om kommende ny struktur i Kommunen, som bl.a. betyder 
ny kontaktperson til ÆS 
Skal vi når det er på plads, bede om en orientering om den nye struktur på et KoU-møde eller skal 
FL få en orientering til videregivelse 
Beslutning/kommentarer 
FL undersøger Evt. at invitere en kontaktperson fra Kommunen til næste KoU møde. 
 
Er der noget der ønskes uddybet på mødet så kontakt senest fredag før mødet med spørgsmål 
Er ovennævnte relevant eller kendt viden 
Beslutning/kommentarer 



Det meste var kendt viden – men den ønskes fortsat 
 
Pkt. 5 
Ældrepolitik 
 
Der er ikke kommet forslag til emner 
FL foreslår punktet nedlægges og tages op igen ved behov 
Beslutning/kommentarer 
JHS oplyser om temadag i november for ældrepolitiske kontaktpersoner + formænd ved Rikke 
Sølvsten 
 
Pkt. 6 
Nyt fra lokalafdelingerne  
Vejen, IMI: 
2778 medlemmer 
53 frivillige 
Siden Sidst: Hyggeeftermiddag 134 deltager 
En hyggelig eftermiddag. 
Tur til det sydfynske Øhav Tåsinge, Ærø og Avernakø 40 deltager. 
Sønderborg Revy 82 deltager. 
Kommende arrangementer:  
Den 10 sept. Dagstur til Kerteminde og Johannes Larsen Museet. 
Holsted, YC: 
Den 14. april havde vi søndagscafe` i Åparken hvor Jens Sandager underholdt med sang og musik. 
Den 25. april havde vi ”spis sammen” i sognegården med fuld tilslutning og Kongeå Blæserne 
underholdt med dejligt musik og små sjove historier. Den 2. maj var der hyggeeftermiddag i 
Blomsterengen med musik og vaffelbagning, det var i fællesskab med Centerrådet og 
Pensionistforeningen. Den 12 maj havde vi søndagscafe `i Åstruplund hvor Aage Nørby Ernstsen 
underhold med glad musik på guitar eller klaver. Den 7. august skal vi til Speedway i Holsted (et 
årligt tilbagevendende), en aften med det hele spisning speedway og mulighed for besøg i 
Ryttergården Fredag den 16. og 23. august skal vi på en heldagsudflugt til Sild, turen var egentlig 
beregnet til kun at skulle være den 16. august men der har været så stor efterspørgsel at vi tager 
turen 2 gange. 
Rødding, JHS: 
1756 medlemmer 
36 frivillige 
28. april: Danmark spiser sammen var en hyggelig, festlig dag med lækker frokostbuffet fra Sdr. 
Hygum og underholdning med Folmer og Basserne. 
9. maj: Udflugt med vores frivillige til Bennetgård. Spiste der og fik fortalt historien om stedet. De 
deltager jævnligt i vores arrangementer. Dejligt samarbejde. 
13. juni: Grilltur til Gram lergrav, var et spændende tiltag, med rundvisning og grill. Skønt med 
trailer og grill. 
2. august deltog vi i Open by Night – fantastisk aften, med mange mennesker i byen og stor 
interesse ved vores stand. 
Brørup, FL: 



KoU møde 12 august – Brørup lokal 
Vi er 1150 medlemmer og 112 frivillige 
Vi mangler frivillige til specielt besøgstjenesten og vågetjenesten (specielt Holsted) og på sigt 
akutpårørende tjeneste og måske bisiddere. Vi  iværksætter en plan, hvor vi bl.a. vil forsøge at få 
nogle avisartikler i JV – det har vi tidligere haft succes med. Vi har fået OK til at lægge brochure for 
vågetjenesten ved Lægehuset i Holsted 
Vi afholder møde med vores frivillige og Camilla + Anne Birgitte for at detailplanlægge indsatsen 
på akutpårørendetjeneste 
Det har været stille hen over sommeren 
Vores arrangementer har i maj og juni gået som forventet, både søndagstræf og endagsture 
Vores arrangementer i juli har været dårligt besøgt – men det er dem vi betragter som ensomme 
der er kommet. 
Vi aflyste spisning med sild og nye kartofler pga. af for dårlig tilmelding 
 
 
Pkt. 7  
Program 2020 
 
KK orienterer ud fra fremsendte plan 
FL vil gerne høre hvilke forventninger der er til punktet IL og FL læser korrektur i tidsskema 
Beslutning/kommentarer 
Alle rettelser og tilføjelser skrives ind i dokumentet og sendes til KK 
FL læser korrektur overordnet 
 
 
Pkt. 8 
Fællesarrangement i Rødding 17. maj 2020 
 
Conja har reserveret lokale 
Conja har skrevet kontrakt med underholder 
Mangler beslutning om traktement 
Beslutning/kommentarer 
Conja har tjek på det hele og sender løbende. JHS sender tekst til program 2020 
Evt. traktement: Sandwich, øl, vand, kaffe og småkager. 
 
 
Pkt. 9 
Økonomi 
 
HW -Status 1. juli + evt. bevægelser 
Bankbeholdning 5.919 kr. 
 
Pkt. 10 
Eventuelt 
 



Kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Næste møde 7. oktober 2019 i Rødding 

Ref. LJ/12.august 2019 


