
Referat møde Brørup lokalbestyrelse – 5. august kl. 9.00 på Fredenshjem 
Deltagere: Bestyrelse + suppleanter 
Afbud: JEA - PW 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
Alle klarer det sædvanlige  
Beslutning/ kommentarer 
Usædvanlig hyggeligt – som sædvanlig 
 
 
Pkt. 2 
Opfølgning på referat af 17. juni 
 
Lizzy er igen kontaktet, hun har igen lovet at vende tilbage med et forslag til møde 
Beslutning/ kommentarer:  
Stadig ingen kontakt fra Lizzy 
 
Kursusprogram 
Er JB kommet videre 
Beslutning/ kommentarer:  
Ikke hørt fra nogen af koordinatorerne – det må betyde der ikke er behov for kurser 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Medlemmer og frivillige på landsplan pr. 25/7 – 865.200 medlemmer, 19.980 frovillige 
 
Mogens Rieks har rykket for tilmelding til formandsskabskursus – FL har svaret, at vi springer over i 
år 
Beslutning/ kommentarer:  
Ingen kommentarer 
 
Vi er blevet spurgt om vi ville komme til ÆS Århus den 27. september med Grillvognen, til 
frivillighedsdag, som sidste år 
Det har vi svaret ja til, og har fremsendt budget, som er blevet godkendt. 
FL har lavet aftale med SB 
Bemanding hvis muligt – JFJ, TB, NPP, FL 
Beslutning/ kommentarer:  
Ingen kommentarer 
 
FL anbefaler at alle læser Landsbestyrelsen informerer juni 2019 – Der er rigtig mange nyheder 



Samtidig vil FL anbefale at Frivillighedsportalens Nyhedsbreve i perioden fra sidste møde til nu 
skæmmes 
Spørgsmål kan behandles på mødet 
Beslutning/ kommentarer 
Ikke alle havde været inde og se Landsbestyrelsen informerer – Det findes på ÆS hjemmeside 
 
Vi kan, som sidste år, søge ISOBRO, skal vi søge og hvis – til hvad 
Ansøgningsfristen er inden 31/10 
Beslutning/ kommentarer:  
Aftaler at søge til frivillighedsarrangement i 2020 – FL søger 
 
Vi kan søge 5000 kr. til Danmark spiser sammen i uge 45 – skal vi det 
Beslutning/ kommentarer:  
FL søger 
 
Markedsføringsplan (PR - plan) 
Vi har aftalt at promovere vores aktiviteter – vågetjeneste er udsat pga. varierende signaler 
Men bør igangsættes nu HSJ, JB og FL gennemgår plan 
Øvrige aktiviteter fra planen følger tidsplan – koordinator, JB og FL udarbejder plan 
Beslutning/ kommentarer:  
JB og FL aftaler nærmere 
 
 
Pkt. 4 
Program 2020 
 
LJ laver oplæg til en tidsplan for Brørups del af programmet med deadlines 
FL har lavet en skabelon til en plan – enkelte dage er påsat aktivitet – det er kun forslag 
Alle opfordres til at stille med gode ideer til arrangementer – både til søndagstræf, 
virksomhedsbesøg, og en dages/måske to dages tur 
Først når kalenderen er fyldt, finder vi ud af hvem der vil arbejde videre med de enkelte 
arrangementer 
Og meget senere hvem der bliver tovholder 
Så der er ingen grund til ikke at komme med forslag 
Beslutning/ kommentarer:  
FLs oplæg gennemgået og tilføjet manglende arrangementer og kontaktpersoner.  
Til næste møde har vi haft kontakt til aktører og lavet budget, evt. foreløbig tekst. – Hvis forslag 
ikke kan hænge sammen, foreslås alternativ 
Vedr. sponsorer til program FL kontakter Superbrugsen og Damgård for gentegning. – LJ sender 
formular til FL 
 
 
Pkt. 5 
Nyt fra bestyrelsen 
Status på ansvarsområder mm 



 
LJ 
Hjemmeside 
Det Sker 
mm 
Beslutning/ kommentarer:  
Temadag it. Søgården 31. oktober.  
Tager fat i Per Jakobi vedr. bestyrelsens adgang til ”Digitalboksen” 
 
PW 
Nyt fra datastuen  
Frivillige 
Indkøbsordning 
Nyhedsbrev 
mm 
Beslutning/ kommentarer:  
Ikke hørt noget fra PW 
 
JB 
Status fra ISN, HSJ, IP mm 
Beslutning/ kommentarer:   
Alt startes op igen efter ferien.  
 
KP 
Nye medlemmer 
Besøgstjeneste  
mm 
Beslutning/ kommentarer:  
1149 medlemmer p.t.  
Mangler 2 besøgsvenner. – vi iværksætter aktiviteter for at finde besøgsvenner jf. 
markedsføringsplan 
 
MH 
Generationsmøder mm 
Beslutning/ kommentarer:  
Ikke sket så meget. Snakket med klasselærerne, afventer tidspunkter for opstart evt. i uge 34. 
Skak afventer også tidspunkter 
 
BM 
Aktiviteter på Lundtoft mm 
Beslutning/ kommentarer:  
Ikke så meget nyt fra Lundtoft. Møde 10. september.  
Grilltur til spejderhuset 8. august.  
 
HW 



mm 
Beslutning/ kommentarer:  
Ingen kommentarer 
Udleverede bladet fra Hospice i Esbjerg 
 
 
Pkt. 6 
Ledelse og samarbejde 
 
Er der forslag til ændring af vores samarbejde i bestyrelsen 
Er der ændringer til Håndbogen 
Var håndbogen opdateret (LJ) 
Beslutning/ kommentarer:  
Ingen nye opdateringer til håndbogen 
Det er den rigtige version af Håndbogen der ligger – Husk at slette gamle versioner 
Håndbogen findes i digitalboksen – som tidligere nævnt sørger LJ for at alle koordinatorer og 
bestyrelsesmedlemmer får adgang 
 
Pkt. 7 
Økonomi 
 
HW har udsendt status pr 31.6 – er der nogen kommentarer 
Beslutning/ kommentarer: Ingen opdatering per 31. juli  
Mangler afregning fra Damgård på Københavnerturen – for at halvårsregnskabet er helt 
retvisende – men det ser fornuftigt ud 
 
 
Pkt. 7 
Evaluering af arrangementer 
 
 
22. juni – Arrangement med grillvogn på torvet i Brørup i forbindelse med ”Bike 2019” 
Beslutning/kommentarer:  
Rigtig godt arrangement – FL roser Jens Ejner 
 
26. juni – Nordisk Film og Cirkusrevy 
Beslutning/kommentarer 
Der er købt billetter til næste år 24. juni.  
Arrangementet er rost fra flere sider – Men vi skal finde nyt spisested – FL researcher 
 
28. juni – Grillvogn til Brørup Skolen. 
Beslutning/ kommentarer:  
Fint arrangement 
 
7. juli – Johanneskirken 



Beslutning/ kommentarer:  
Rigtig godt arrangement – men pga. ændrede tiltag fra menighedsrådet, var betaling upassende, 
trods udgifter 
 
21. juli – Musik og sang 
Beslutning/ kommentarer:  
Godt - men med lidt for få deltagere – BM foreslog kun 1 søndagstræf i sommermånederne, 
hvilket flere var kede af – da det er de ensomme det går ud over 
Vi overvejer i stedet mindre bemanding – eller anden type arrangement 
 
4. august – Banko 
Beslutning/kommentarer:  
Også lidt for få deltagere – samme tekst som ovenfor 
 
 
Pkt. 8 
Kommende arrangementer 
 
14. august – Grill på skydebanen 
Tovholder PW – crew IL, LJ, FJJ, FL – skaffere TB, NPP, HW 
Markedsføring aftales  
Beslutning/ kommentarer: 
PW laver aftaler med Eigil og krolf 
FL sørger for mad og drikke 
FL har pavilloner – PW kontakter FL for opstilling – TB vil gerne hjælpe 
 
25. august – Arv, Testamente og fremtidsfuldmagter 
Tovholder JB – Crew TB IP, OP 
Beslutning/ kommentarer 
FL overtager for JB og IL for TB 
 
 
1.september – Høstfest 
Tovholder JB – Crew – bestyrelse i nødvendigt omfang 
Beslutning/ kommentarer 
FL undersøger smørrebrød og taler med JB 
Olav spiller under spisning 
Vejen mandskor underholder 2 x ½ time med indlagt kaffepause 
LJ indrykker forkortet annonce 
 
 
15. september – Tibet rundt 
Tovholder LJ – Crew JFJ, MH, BH 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen annoncering 



 
25. september – Fængslet i Horsens 
Tovholder KP – Crew? 
Beslutning/kommentarer 
Aftales på næste møde 
LJ indrykker forkortet annonce 

 
27. september – Århus arrangement med grillvogn som sidste år hos ÆS Århus 
Omtalt tidligere 
Beslutning/ kommentarer 
Bemanding TB, NPP, JFJ, FL 
Tidspunkt vi skal grille fra 12 – 14, JFJ bestemmer afgangstidspunkt mm 
FL har aftalt mad med Superbrugsen 
 
Pkt. 9 
Eventuelt 
 
Næste møde 9. september kl. 9.00 
FL taler med JEA om han har lyst til at deltage helt eller delvis uden opgaver 
 
 

Ref. LJ/5. august 2019 
 
 
 
 


