
Referat Brørup lokalbestyrelse – møde 20. maj 2019 kl. 9.00 på Fredenshjem 
Deltagere: Bestyrelsen inkl. Suppleanter 
Afbud: JEA 
 
Pkt. 1  
Velkomst 
 
Alle klarer det sædvanlige 
Beslutning/kommentarer 
Alle spiste godt 
 
Pkt. 2 
Opfølgning på referat fra 11. marts – mødet i april blev aflyst 
 
Gentagelse fra 11. marts  
FL vil gerne have svar på forespørgsler – gerne altid – men altid, når der bliver bedt om det 
Punktet blev taget til efterretning – svar på mail enten OK eller kommentar 
Det fungerer kun delvist 
Beslutning/kommentarer 
Tages til efterretning 
 
Bowling 
FL har aftalt møde med Lizzy - Lizzy skal vende tilbage med dato 
Så pkt. afventer. 
Beslutning/kommentarer 
Afventer, endnu ikke hørt fra Lizzy 
 
Håndbog er rundsendt af IL/FL efter opdatering og lagt i digitalboksen af LJ 
Beslutning/kommentarer 
OK 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Tal 
Medlemstal DK 861.211 - frivillige DK 20119 - 13. maj  
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
Nyhedsbrev uge 11 – der er nyt kursusprogram  
Er der nogen ønsker til kurser for jer eller dem I har ansvaret for 
Beslutning/kommentarer 
Ingen umiddelbare ønsker – alle går kursusprogram igennem med hen blik på de frivillige de har 
ansvaret for 



Nyhedsbrev uge 14 – skabelon til pressemeddelelse vedr. Bisiddertjeneste– FL vil bruge den til 
inspiration, men vi skal kombinere der vores tjeneste også er en ledsager og vejledertjeneste – FL 
involverer selvfølgelig ISN i oplægget 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Nyhedsbrev uge 13/14 Troels Lorentzen fratræder 31. juli -pga. nyt job – afløser er ikke fundet. 
Mogens Rieks går på pension (76 år) ved udgangen af sept. – ny i jobbet er Karen Skou, pt. 
ansvarlig for bl.a. ensomhed 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Årsmøde i Distriktet 
Referat er lagt ud på distrikt 4 hjemmeside 
Ny formand Blev Bodil Wöhnert 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
KoU konstituering 
FL -  formand – ordførende i forhold til Kommunen og i lokalpolitiske forhold incl. 

pressekontakt 
Jonna -  næstformand 
LJ -  Sekretær 
HW - kasserer 
Kaj -  tovholder program – øvrige LJ, Jonna, Svend, Andreas 
FL + Conja -  arrangementsansvarlige 
FL -  §18 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
FL skal på vegne af KoU tage kontakt til Egon Jessen – med henblik på samarbejde med 
kommunens ældreråd 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Evaluering af KoU’s tur til Snorresgade 
Vi var 45 personer  
Der var for lidt mad og ikke de aftalte drikkevarer – det er påtalt overfor Ole Peinov, som er ÆS 
ansvarlig - Der var i øvrigt også for lidt ost til rundstykkerne 
Personligt syntes jeg rundvisningen var for sparsom og bar præg af travlhed hos rundviserne 
Var guidningen i bussen OK 
Beslutning/kommentarer 
Rigtig god guidning i bussen 
 
De tidligere fremsendte interne retningslinier for §18 ansøgning er justeret på sidste KoU møde 



Justeringerne er efterfølgende godkendt af Holsted, Rødding og Vejen – vi gennemgår 
justeringerne (kan ikke fremsendes pt. pga. akut computerproblem)  
Beslutning/kommentarer 
Retningslinier omdelt  på mødet i dag - godkendt 
 
FL har afholdt møde med Vejen lokalbestyrelse for at gennemgå retningslinier for 
kontingenttilbagebetaling og §18 tildeling 
Har I behov for en lignende gennemgang 
På mødet talte vi også om et evt. samarbejde vedr. Bisiddertjeneste. Det blev afvist af Vejens 
koordinator på området – FL har orienteret ISN 
Beslutning/kommentarer 
Ingen gennemgang, enes om at spørge ved tvivl 
FL har senere tænkt – alle skal vide baggrunden for tildelingerne, derfor gennemgang på næste 
møde 
 
PR plan 
Pr plan skal revideres i forhold til sidste møde 
Vågetjeneste – Besøgstjeneste – Generationsmøder -Indkøbsordning – Bisiddertjeneste- evt. 
andet 
Hvordan skal vi prioritere, med den viden vi har i dag 
Beslutning/kommentarer 
Tages op på næste møde 
 
Indkøbsordning 
FL er blevet kontaktet af Superbrugsen vedr. Indkøbskørsel på den lange bane 
FL orienterer mundtligt  
Beslutning/kommentarer 
Overvejes og tages op på næste møde – FL kontakter  Superbrugsen vedr. omfang 
 
Samarbejdsaftale vedr. Vågetjenesten 
Pga forskellige omstændigheder bliver samarbejdsaftalen mellem JB; HSJ og FL først gennemgået 
på et møde 13. maj –PR er også midlertidigt udsat – tages også op 13. maj –FL har talt med KK 
(formand Holsted) – vedr. våger 
KP var også inviteret til mødet, da også pårørendetjenesten var involveret 
Beslutninger på ovennævnte møde vedr. vågetjeneste: 
FL skriver en pæn mail til en våger fra det gamle Holsted – vedr. manglende vilje til samarbejde, 
med håb om forbedring af forholdet. 
FL tager kontakt til Lægehuset, præsten/menighedsrådet i Holsted med henblik på hjælp til at 
finde vågere i området. 
HSJ og JB tager en runde til Plejehjem og Hjemmeplejen umiddelbart efter sommerferien – da der 
er meget forskel på hvor meget og lidt vi bliver brugt – hvorfor 
FL tager kontakt til Ugeavisen og aftaler omtale af vågetjenesten sammen med HSJ 
Beslutning/kommentarer 
Der er 31 vågere p.t. – ingen kommentarer 
 



Vi mangler noget beslutningsgrundlag for vores indsats på pårørendeområdet– hvad skal 
Kommunen og hvad skal den ikke 
Vi mangler en tilbagemelding fra ÆS på hele pilotprojektet 
Beslutninger på ovennævnte møde vedr. pårørendetjeneste: 
FL tager kontakt til Tine i ÆS vedr. Status på pilotprojekt mm – da der tilsyneladende er ny person 
på området 
Alt efter hvad Tine siger, tager vi muligvis kontakt til Anne Birgitte Sindahl for at få et oplæg fra 
hende til beslutningsgrundlag (jf. Nyhedsbrev uge 13 – kunne I tænke jer et oplæg for pårørende 
Beslutning/kommentarer 
Afventer – Fl har talt med Tine Schiller – notat rundsendes 
 
Generalforsamling i Datastuen 
Pkt. 1 orientering 
Bernt orienterede 0-4 besøgende i datastuen/uge – rigtig mange hjemmebesøg, af meget 
forskellig karakter – ingen efterspørgsel på deciderede kurser 
Bent Nielsen – intet at bemærke 
Aase – pt. Godt 6.000 kr. i kassen 
 
Pkt. 2 (formalia) valg 
Formand   Bent Nielsen 
Næstformand  Kaj Petersen 
Kasserer  Aase Juhl 
Sekretær  Aase Juhl 
 
Pkt. 3 Ændring af ejerskab 
Vores forslag med muligheder for tilskud blev forelagt – var udsendt inden mødet 
Danske Seniorer havde fejltolket oplægget og ville træde ud af datastuen – de blev opfordret til at 
genoverveje 
Brugerrådet ville afgive besøg hos private 
ÆS har ingen interesse i at ændre på ejerforholdet – da eneste incitament var muligheden fra 
tilskud fra ÆS hvilket vil kræve både den åbne datastue og hjemmebesøgende som minimum 
Der er nyt møde for bestyrelsen 7. juni 
 
Pkt. 4 
Bestyrelsen bevilgede Bernt ny tablet og skal se på apple-TV 
Beslutning/kommentarer 
Danske Seniorer kommer med ny udmelding på møde 7. juni 
Tablet og Apple-TV er bevilget til Bernt 
 
Henvendelse fra Thomas Bak, Holmeå Børnecenter vedr. skakklub på centret 
FL har sendt notat – hvordan vi griber det an på Brørupskolen og ytret at vi gerne tog en snak  
Har ikke fået nogen tilbagemelding 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 



Dialogmøde i Middelfart 22. maj – JB og FL deltager - eller hvad 
Beslutning/kommentarer 
Afbud fra JB 
 
Sommerfest for bestyrelse og koordinatorer med påhæng er fastsat til 5. juli hos Jette og Troels 
Beslutning/kommentarer 
5. juli kl. 17.00. Invitation udsendes, der er tilmelding og egenbetaling 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
Orientering om faste ansvarsområder og diverse 
 
LJ 
Beslutning/kommentarer 
 
PW 
Beslutning/kommentarer 
112 frivillige, 1139 medlemmer. Der er 769 medlemskaber. Der sendes nyhedsbrev til 284. 
4 gør brug af kørselsordning og 6 chauffører 
 
JB 
Beslutning/kommentarer 
JB besøgt HSJ i forbindelse med 70 års dag. Møde for nye frivillige 12. april, rigtig godt 
 
KP 
Beslutning/kommentarer 
Frivilligliste opdateres. 15 nye medlemmer siden sidst. Besøgsvenner kører rigtig godt, der er 
kommet gang i overtagelsen efter Røde Kors. 
 
MH 
Beslutning/kommentarer 
Lærere og elever glade for vores deltagelse. Stadigvæk have 3 elever, den første elev alene ca. 
halvdelen af tiden og derefter de 2 andre sammen (nogle elever har behov for elenetid) Fortsætter 
med 2. klasserne og først at inddrage de nye 1. klasser efter efterårsferien. 
MH sender referat fra deres møde til Cathrine (ÆS) 
MH og Jesper deltager ved generationsmøde med avisen 
 
 
BM 
Beslutning/kommentarer 
Der er stor aktivitet på Lundtoft. Planlagt 5 busture, suppemiddage. Der gives vingave til Danske 
Seniores 75 års jubilæum. Der vil blive en markering i forbindelse med genforeningen i 2020. 
Byggeriet er forsinket til ind i 2020. 
 



JEA 
Beslutning/kommentarer 
 
HW 
Beslutning/kommentarer 
 
 
Pkt. 5 
Ledelse og samarbejde 
 
Er der nyt til punktet 
Beslutning/kommentarer 
Vi har håndbogen. Ikke deltage i yderligere p.t. 
 
 
Pkt. 6 
Økonomi 
 
Hanne gennemgår hovedpunkter – materiale er udsendt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 7 
Evaluering af arrangementer 
 
17. marts – Troels Ravn 
Beslutning/kommentarer 
 
7. april – Cuba på kryds og tværs 
Beslutning/kommentarer 
59 betalende 
 
12 april – møde for nye frivillige 
Beslutning/kommentarer 
Ca. 30 deltagere. Skal formen evt. ændres ?  
 
28. april – Brørup spiser sammen 
Beslutning/kommentarer 
Rigtig godt og rigelig mad 
 
5. maj – Bamse – KoU arrangement 
Beslutning/kommentarer 
140 deltagere, godt arrangement 
 



15. maj – tur til Haderslev og Årø 
Beslutning/kommentarer 
48 deltagere, fin tur med godt vejr 
 
19. maj – Færdselsloven 
Beslutning/kommentarer 
Fin eftermiddag med 72 betalende 
 
 
Pkt. 8 
Kommende arrangementer 
 
 
2. juni – Danmarks sjoveste bedemand 
Tovholder MH  
Velkomst FL 
Annonce + plakater 
Kontakt til Nils-Peter FL 
Crew – IL, BD, BH, FL 
Beslutning/kommentarer 
LJ laver plakat, sendes til FL. LJ sender annonce til Ugeavisen. FL tjekker op med Nils-Peter. 
MH sørger for nøgle, kage, kurv, kasse 
 
16. juni – sild og nye kartofler 
Tovholder FL 
Indkøb mad og drikke FL 
Kartofler LJ 
Plakater 
Crew – bestyrelse – evt. reduceret (deltagerantal) 
Beslutning/kommentarer 
Ingen annoncering. LJ laver plakat, som sendes til FL. LJ sørge for musik giro 413, spørge PW om 
højttalere. 
 
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 
Beslutning/kommentarer 
JB sørger for kaffe og rundstykker til 56 personer. PW klarer guidning i bussen. FL støder til ved 
Nordisk Film 
 
 
Pkt. 9 
Eventuelt 



 
Næste møde 17. juni 
 
andet  
Beslutning/kommentarer 

Ref. LJ/21.maj 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


