
Referat møde Brørup lokalbestyrelse – 17. juni kl. 9.00 på Fredenshjem 
Deltagere bestyrelse + suppleanter 
Afbud. JEA 
 
Pkt. 1  
Velkomst 
 
Alle klarer det sædvanlige 
Beslutning/ kommentarer 
Alt OK 
 
Pkt. 2 
Opfølgning på referat af 20. maj 
 
Bowling. 
Lizzy er stadig ikke vendt tilbage – Skal vi tage action 
Beslutning/kommentarer 
FL tager igen kontakt til Lizzy 
 
Bisidderordning. 
Jeg er ikke kommet længere – pga. private årsager 
I øvrigt skal det passes ind i vores PR-plan  
Beslutning/ kommentarer 
FL tager det op med ISN 
 
Ældrerådet 
Det er et KoU anliggende – men det er ikke kommet videre 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Dialogmøde 
FL deltog i dialogmøde – forlod mødet efter frokost 
Rigtig godt interview med vores nye Landsformand – både om hans person – hans familie – hans 
erfaringer (han har en årrække været næstformand i DGI) og om hans visioner for Ældre Sagen. 
Han præciserede – ”ingen i Ældre Sagens landsbestyrelse har ansvar for et område – Det er 
bestyrelsen der har det samlede ansvar – men alle landsbestyrelsens medlemmer er også 
medlemmer i en ad hoc gruppe” 
Det mener jeg med enkelte korrektioner kan overføres til vores lokalbestyrelse. I vores tilfælde er 
bestyrelsesmedlemmerne også koordinatorer og/eller ansvarlige for en aktivitet – Men de 
overordnede linjer er os i fællig  
Beslutning/ kommentarer 



Der var ingen kommentarer til ovennævnte – hvilket vel betyder at vi kender vores ansvar som 
bestyrelse 
 
Møde med forvaltningen og politikere for social og ældre 
Beslutning/ kommentarer 
FL, BM og JB er tilmeldt Sociale og Ældre møde i Rødding 19. juni 
 
Kursusprogram – Gentagelse 
Alle bedes gennemgå Kursusprogram – for at se om der er relevante kurser for en selv eller nogle 
af de frivillige I er ansvarlige for 
Koordinatorerne kan melde tilbage til JB 
Beslutning/ kommentarer 
JB tager kontakt til koordinatorerne – ingen andre havde kursusbehov 
 
§18 – kontingenttilbagebetaling 
FL gennemgår principperne for såvel §18 -tildeling, som for kontingenttilbagebetaling. 
Til trods for vedtagelse på sidste møde 
Materiale udleveres på mødet – fremsendes måske separat 
Beslutning/kommentarer 
Såvel baggrund som beregningsmetoder gennemgået grundigt for både 
kontingenttilbagebetaling og §18 – der var kommentarer som blev besvaret  
 
Pårørendetjeneste 
FL er i kontakt med Camilla – håber at have materiale – hvad er kommunens pligt og ikke pligt - 
dato for møde og dagsorden 
Beslutning/ kommentarer 
Dato bliver 26. august evt. i Foreningshuset eller andet lokale i Hallerne. FL læste programmet 
op. FL har møde med Camilla Stubbe i Snorresgade 27. juni. Herefter udsendes invitation til 
mødet. Udover Camilla deltager Anne Birgitte Sindal. 
 
Vågetjeneste 
Vi trækker lige vejret til næste møde 
Beslutning/ kommentarer 
Der er behov for en hurtig indsats for at skaffe nye vågere – FL har haft kontakt til lægehuset i 
Holsted – og mangler tilbagemelding, men de var positive – se i øvrigt PR plan 
 
Indkøbsordning 
FL har møde med Rene’ i indeværende uge – håber at have beslutningsmateriale klar til 
handlingsplan 
Beslutning/ kommentarer 
René mente vi max taler om 10 personer, men vender tilbage med endelig antal efter 
sommerferien 
 
Generationsmøder 
FL har et møde med Thomas Bak, Holmeådalens Børnecenter vedr. skak 



Beslutning/ kommentarer 
Bliver sandsynligvis ikke til noget 
 
PR-plan 
Vi har tidligere aftalt en PR- plan, som af mange gode grunde kun er ført ud i livet i begrænset 
omfang 
Vi har som jeg husker det aftalt at promoverer – besøgstjeneste/pårørendetjeneste – vågetjeneste 
– bisidder/ledsagetjeneste – indkøbsordning – generationsmøder 
På en del af områderne mangler vi beslutningsgrundlag- før vi går ud i pressen 
Hvad kan vi og hvornår 
Beslutning/ kommentarer 
Vågetjenesten er det primære, det skal være hurtigst muligt, FL tager kontakt til JV ultimo juni. 
Herefter bisidder snarest efter sommerferien. MH på med generationsmøder omkring 
skolestart, såfremt MH indsats ikke har båret tilstrækkelig frugt. Herefter Pårørende og 
besøgsvenner og så indkøbsordning. 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
LJ 
Hjemmeside 
Det Sker 
mm 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
PW 
Nyt fra datastuen  
Frivillige 
Indkøbsordning 
Nyhedsbrev 
mm 
Beslutning/ kommentarer 
Datastuen forbliver som den er, udgifter deles. Der er afholdt orienterings eftermiddag på 
Fredenshjem ved Bernt Jomsdal. PW beder BJ om at afholde et orienteringsmøde omkring 
sikkerhed i september måned. 
Der er 111 frivillige 
2-3 stk. til indkøbskørsel hver 2. uge. 
Nyhedsbreve bliver udsendt 1 uge inden arrangement – lidt før når der er tilmelding 
 
JB 
Ingen orientering pga. ferie mm 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 



 
KP 
Nye medlemmer 
Besøgstjeneste  
mm 
Beslutning/ kommentarer 
Der er 1141 medlemmer. 
Besøgstjeneste evt. promoveres sammen med Pårørendetjeneste. Det kører godt med 
besøgstjenesten. D. 6. august har KP og JB møde med Thor fra ÆS. Kl. 9.30 ved Hans og Andreas, 
foregår ved Hans, hvor KP medbringer rundstykker. Kl. 11.00 ved Inger og Margit, foregår hos IL 
og FL, FL sørger for lidt frokost. KP orienterer Hans, Helga og Andreas – FL klare Inger og Margit 
 
MH 
Generationsmøder 
Mm 
Beslutning/ kommentarer 
Har fået flere læsetanter og skakspillere. – det ser meget godt ud. Læsning stoppet for ferien. 
Læsetanter er inviteret til at deltage i afslutningsfesten for 1. og 2. klasserne 
 
BM 
Aktiviteter på Lundtoft 
Der er i frivillighedsportalens nyhedsbrev uge 21 og 22 henvisning til nyt materiale vedr. Plejehjem 
og generationsmøder – er der ideer til os 
Mm 
Beslutning/ kommentarer 
Det kører godt med mange arrangementer. Byggeriet er desværre forsinket med 5 uger p.t. 
BM aftaler møde med FL og Bo vedr. Rickshaw og Flyers til ”Spis Sammen” 
BM bemærker overfor Birgitte det uheldige i arrangementer ( Hestevognskørsel, som i øvrigt 
ikke var i planen) på torsdage, hvor der også er Skubbere 
 
HW 
Uddelte medlemsblad for Hospice 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 5 
Ledelse og samarbejde 
 
Er der forslag til ændring af vores samarbejde i bestyrelsen 
Er der ændringer til Håndbogen 
Beslutning/ kommentarer 
LJ undersøger om BMs kommentarer til Håndbogen er af sidste version. Håndbog kan ses i 
Dokumentboks på ÆS hjemmesiden 
 



Pkt. 6 
Økonomi 
 
HW har udsendt status pr 31.5 – er der nogen kommentarer 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 7 
Evaluering af arrangementer 
 
2. juni – Danmarks sjoveste bedemand 
Vi var 54 deltagere 
Beslutning/ kommentarer 
Super arrangement 
 
14. juni – grillvogn ved Superbrugsen i anledning af ”Brørup i bevægelse”, besøg af 12 
veteranbiler. Stor succes med flot vejr 
FL laver et memo til Handelstandsforeningen vedr. hele processen op til og markedsføringen 
 
16. juni – sild og nye kartofler 
Aflyst 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
22. juni – Arrangement med grillvogn på torvet i Brørup i forbindelse med ”Bike 2019” 
Bemanding BM, TB og HW kl. 10 til ca. 13. 
BM henter grillvogn kl. 9,15, opsætning kl. 9.30, evt. pavillon opsætning ved dårligt vejr. 
Der findes vejledning til opsætning af pavillon på hjemmesiden ”Dancover Flextents” 
 
 
Pkt. 8 
Kommende arrangementer 
 
26. juni – Nordisk Film og Cirkusrevy 
Tovholder FL – hvis det er muligt vil jeg gerne støde til på Nordisk Film, 
Er der en der vil stå for busturen og uddeling af biletter til revyen 
Der er nemlig ikke plads til mig i bussen fra Nyborg 
Kaffe og Rundstykker 
JB sørger for kaffe og rundstykker til 56 personer. PW klarer guidning i bussen. FL støder til ved 
Nordisk Film 
FL laver tidsplan og oversigt over Bakken 
Beslutning/kommentarer 
FL uddeler revybilletterne ved Nordisk film. 
 



7. juli – Johanneskirken 
Tovholder JB - crew TB og BD 
Beslutning/ kommentarer 
Der sættes annonce i avisen og ophænges plakater. 3 flasker rødvin til Inge og Tage. LJ sender 
plakat til FL i dag. 
 
21. juli – Musik og sang 
Tovholder BM – crew LM, KP, NPP 
Beslutning/ kommentarer 
BM tager for god ordens skyld til Olav 
Ingen annonce. KP henter nøgle. 3 flasker vin til Olav 
Plakater ophænges af KP – FL trykker 
 
28. juli – Grillvogn til Brørup Skolen. FL og JFJ står for dette som sidste år 
 
4. august – Banko 
Tovholder BM – crew LM, KK, HTC, GTC 
Ingen annonce, men plakater opsættes af KP – FL trykker 
 
14. august – Grill på skydebanen 
Tovholder PW – crew IL, LJ, FJJ, FL – skaffere BM, TB, BH, NPP 
Markedsføring aftales  
Resten kan vente til næste møde 
Beslutning/ kommentarer 
Der skal annonce i Ugebladet 
Samme fremgangsmåde som sidste år 
 
27. september – Århus arrangement med grillvogn som sidste år hos ÆS Århus 
Aftales nærmere efter 1. juli 
 
Pkt. 9 
Eventuelt 
 
Næste møde 5. august kl. 9.00 
 
Afbud fra PW + JEA 
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