
 

 

Referat Brørup lokalbestyrelse - møde mandag 14. januar kl 9.00 Fredenshjem 

Deltagere bestyrelse + JEA (Jens Erik Andersen) 

Afbud KP, JB 

 

 

Pkt. 1 

Velkomst 

 

Alle klarer det sædvanlige - KP finder selv afløser (HW) 

Beslutning/kommentarer: Kaffe og rundstykker med en lille en  

 

Pkt. 2 

Opfølgning på referat af 10. december 2018 

 

FL har talt med Egon Røde Kors vedr. overdragelse/samarbejde - stadig intet nyt under solen - FL fastholder 

forbindelsen 

Beslutning/kommentarer: Afventer stadig 

 

Hvor langt er vi med Hygiejnekurser - FL, IL, BD, JB, MH, LJ - har bestået - er der flere der ønsker kurset - 

vi står stærkere over for Fredenshjem, jo flere der har certifikatet 

Beslutning/kommentarer: HW og BM har bestået og afleveret Diplom 

 

Er der yderligere tilmelding/afbud til turen til Snorresgade - liste vedhæftes 

Beslutning/kommentarer: Afventer møde i KoU 15. januar 

 

Hvor langt er det udleverede materiale vedr. Delegeretforsamlingen nået rundt 

Beslutning/kommentarer: PW netop sendt materialet videre til HW 

 

IL/FL skal have en afklaring med Else Andresens pårørende vedr. brug af plakat på A-stativ med Else og 

Inger - samme billede som i Profilbrochuren - Else havde accepteret - Men døde her kort før jul – evt. nye 

plakater vil koste 4-5000 kr. 

Beslutning/kommentarer: Inden Else`s død havde hun accepteret at være på plakaten. Else´s datter er 

spurgt og har intet imod det 

 

PW har lært FL brevfletning fra Listeværktøjet - første mail vedr. Nytårskur rundsendt til alle frivillige 

Beslutning/kommentarer: OK 

 

FL vil gerne have en bedre og klarere formulering vedr. skoleskak 

Beslutning/kommentarer: Henvises til ”Nyt fra bestyrelsen” under MH 

 

Pkt. 3 

Siden sidst 

§18 midler bevilget 145.000 kr. fordelt: Rødding: 21.300 kr., Holsted: 21.500 kr., Vejen: 32.500 kr., Brørup: 

69.700 kr.  

Medlemmer på landsplan 31/12 2018  846.600  Brørup  1129 

Frivillige på landsplan      19.600 23 % Brørup    106 9.3 % 

Beslutning/kommentarer: Ingen kommentarer 

 

PW og FL har talt om datastuens fremtid - BJ har accepteret at sidde i bestyrelsen sammen med PW - ÆS 

giver ikke tilskud til datastuen - se vedhæftede bilag - når ÆS ikke står for Datastuen alene - PW orienterer 

på næste bestyrelsesmøde i Datastuen - f.eks. kunne cafeen udskilles 

Beslutning/kommentarer: Afventer møde i Datastuens bestyrelse. Afventer Bernt`s kursus i it. sikkerhed 

 

ÆS har udsendt oversigt over puljer der kan søges i 2019 - se vedhæftede bilag - FL søger “Spis Sammen” - 

er der evt. andet vi skal prøve at søge 

Beslutning/kommentarer: FL søger til spis sammen - øvrige puljer afventer, tænker over det 

 



 

 

Hvordan er det gået med ringning til nye medlemmer. 

Beslutning/kommentarer: Der er ringet til alle man har kunnet finde tlf. nr. på og givet besked til dem man 

har truffet på tlf. 

 

Vi skal have set på hvad vi skal gøre for at påskønne alle vores frivillige i 2019 - de sidste mange år har vi 

arrangeret en frivillighedstur, hvor ca. 40 frivillige inkl. bestyrelsen har deltaget. 

Jeg mener vi skal finde på noget nyt hvor alle vores frivillige har mulighed for at være med, gerne med 

påhæng 

Vi skal holde det inden for vores budget på ca. 20.000 kr. - forslag udbedes 

Beslutning/kommentarer: Der er forslag om at afholde noget indenfor hvert afsnit samt forslag om fælles 

arrangement på Fredenshjem med god mad og vin og lidt underholdning indenfor budgettet (evt. med Trine 

Gadeberg) i sept.-okt. måned 

 

FL har været til møde i afdelingen for social og ældre vedr. motion i det fri ude i de mindre lokalsamfund - 

målgruppen var lettere demente - vi har fået det ændret til alle ældre, for ikke at have unødvendige barrierer  

Kommunen har fået en pose penge til projektet, har ansat 2 fysioterapeuter og vil gerne have ÆS med til at 

videre føre projektet med frivillige 

For Brørup lokalafdeling er projektet i Lindknud 

FL prøver at kontakte Elisabeth Hansen,(frivillig leder af aktivitetscentret Bøgevang i Lindknud) 

for at få lavet et møde med hende, kommunens fys. og FL 

Målet er at drage nytte af Elisabeths lokalkendskab vedr. formidling af budskabet, få fat i målgruppen og 

finde lokale frivillige mm 

Beslutning/kommentarer: Har været holdt møde. Vi holder os udenfor indtil videre. Køres i gang af 

Elisabeth Hansen, Lindknud og fysioterapien 

 

PW og FL skal aftale møde for opdatering af listeværktøj, mange har meldt tilbage med frivillige - enkelte 

mangler endnu 

Beslutning/kommentarer: Mødet aftales på næste bestyrelsesmøde 11. februar 

 

Pkt. 4 

Nyt fra bestyrelsen 

 

Meget gerne skriftligt indlæg - må gerne være håndskrevet 

 

LJ 

 

Beslutning/kommentarer: Ingen kommentarer 

 

PW 

 

Beslutning/kommentarer: PW takker for 2 flasker god vin til sin 75 års fødselsdag. Vil straks udsende 

nyhedsmail vedr. arrangement med Den syngende maler 20. januar. PW har siden sidst tilmeldt 3 

medlemmer til Nyhedsbrev. 

 

JB 

 

Beslutning/kommentarer: JB afbud 

 

KP 

FL orienterer vedr. nye medlemmer og udbytte af vores kampagne 

Beslutning/kommentarer: Siden sidst 6 nye medlemmer, p.t. 1131 medlemmer 

 

MH 

Beslutning/kommentarer: Vedr. læsetanter, er børn nu også begyndt at læse højt for dem med 3 ad gangen, 

som veksler mellem højtlæsning, leg eller sang. MH ikke hørt om flere læsetanter efter avisomtale. 

Skoleskak er i gang, møde 16. januar på skolen, BD,ED,TB deltager, JEA vil overveje.  

 



 

 

BM 

Beslutning/kommentarer: Siden sidst på Lundtoft: Udover de sædvanlige aktiviteter med sang og banko 

har vi deltaget i Juledekorationer til beboerne, hvor Lissy og Mary deltog fra ÆS. Forskellige 

julearrangementer som juletræspyntning m.m. egne initiativer.  

Fremadrettet: Både Banko og sang her i januar, hvor vi er godt besat. Næste møde i koordinationsudvalget 

18. februar. 

 

HW 

Beslutning/kommentarer: Fået påtale fra Ældre Sagen vedr. gaver i henhold til ÆS´s etiske retningsregler. 

Vi har meddelt at det er noget, vi selv tager stilling til. Vi vedtog også at give gaver til nr. 2. - PW opdaterer 

med fødselsdag og evt. bryllupsdag 

 

 

Pkt. 5 

Årsprogram 

 

Nogen kommentarer - ellers går punktet i dvale 

Beslutning/kommentarer: Ingen kommentarer  

 

 

Pkt. 6 

Ledelse og samarbejde 

 

JB, IL og FL er i gang med at revidere Lokal Håndbogen, det er temmelig omfattende da bl.a. alle 

arbejdsopgaver skal revideres og enkelte nye tilføjes - FL håber at den er klar til mødet 

FL laver arbejdsbeskrivelse for indkøbskørsel mm. 

Er der nogle arbejdsopgaver for frivillige som kunne drage nytte af en arbejdsbeskrivelse 

Beslutning/kommentarer: Håndbog 2019 udsendt. Ikke færdig endnu, alle går ind i arbejdsbeskrivelsen og 

tjekker for mangler og ændringer. Opdateres efter årsmøde. Alle gennemgår Håndbogen 2019 

FL sender Håndbogen til Mogens Rieks, når den er færdig. Afventer tilføjelser/ændringer efter årsmøde i 

marts 

 

 

Pkt. 7 

Økonomi 

 

Årsregnskab 2018 - resultat 

Er der bilag der med fordel kan kopieres inden mappen sendes til ÆS 

Beslutning/kommentarer: Indestående 126.000 kr. Overskud 15.000 kr. per 1.1. 2019 

 

Budget 2019 - skal vi revidere budgettet med vores nyeste viden eller er budgettet fast og ikke rullende 

Beslutning/kommentarer: HW sender ny budgetoversigt ud 

 

 

Pkt. 8 

Evaluering af arrangementer 

 

Søndag 6. januar - Nytårskur 

Vedhæftet FL’s tale 

Kommentarer: Super godt arrangement. 43 betalende 

 

 

 

Pkt. 9 

Kommende arrangementer 

 

Torsdag 17. januar - nye medlemmer 



 

 

Mødet er aflyst 

FL har orienteret Fredenshjem og Olav Mikkelsen 

BD er informeret 

Der er ringet afbud til nye medlemmer ud fra ringeliste 

Beslutning/kommentarer: Alle, som har kunnet kontaktes, har fået besked om aflysning 

 

Søndag 20. januar - Den syngende maler 

PW er tovholder - iht. arbejdsbeskrivelse - husk boller med smør og småkager 

Har PW og HW fået kontrakt mm fra FL som aftalt? 

FL trykker sange - aftalt med den syngende maler 

Crew møder ind 12.30 

Beslutning/kommentarer: PW henter nøgle, køber kage m.m., HW kommer med kassen, MH, BH og LJ 

møder. Annonce i avisen 15. januar 

 

Søndag 3. februar - Owin og Pia Brincker 

JB er tovholder - iht. arbejdsbeskrivelsen - husk boller med smør og småkager 

JB har styr på aftaler vedr. rekvisitter 

Crew møder ind 12.30 

Beslutning/kommentarer: Der skal annonce i avisen med afkortet tekst. JB tovholder med TB, MH og BH 

 

Søndag 17. februar - Bodil Staal 

MH er tovholder – iht. arbejdsbeskrivelse - husk boller med smør og småkager 

Hvad med velkomst og orientering om kommende arrangementer 

FL aftaler med Bodil - hvad hun skal bruge af AV udstyr 

Crew møder ind 12.30 

Beslutning/kommentarer: MH henter nøgle og sørger for kage m.m.. Aftalt at FL byder velkommen m.m. 

 

Onsdag 20. februar - Hjælpemiddelservice 

BM er tovholder - delvis i flg. arbejdsbeskrivelse 

BM kontakter Harry vedr. hvad han har lavet af aftaler - vingaver mm. 

BO har tidligere sagt at det var OK med efterfølgende kaffe på Lundtoft  

BM får alle aftaler bekræftet og vurderer hvad mandskab der er behov for og hvornår 

Beslutning/kommentarer: BM tovholder med IP, OP og KP 

 

Eventuelt: Fastholder næste bestyrelsesmøde til 11. februar kl. 9.00 Fredenshjem 

 

Ref. LJ/14. januar 2019 


