
Referat lokalbestyrelsesmøde 9. december kl. 17.00 hos FL, Byagervej 45 
 
Bestyrelse, koordinatorer og BD er inviteret 
Afbud: ingen 
 
Det bliver en relativ kort dagsorden, hvor vi kun behandler akutte sager, øvrige sager flyttes til 
mødet 13. januar 2020 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
Alt sædvanligt er aflyst – IL & FL sørger for det nødvendige 
Beslutning/ kommentarer 
Kun hyggelig snak 
 
Pkt. 2 
Kommentarer til referat af 13. november 
 
FL har ikke deltaget i Delegeretforsamlingen pga. kludder i kalenderen 
Beslutning/ kommentarer 
ingen 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Status på forslag til nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 
Beslutning/ kommentarer 
Gunnar Viuff er ikke klar til en bestyrelsespost, men Kirsten Møller har sagt ja. Der søges videre 
efter emner – Gerne emner med formandspotentiale 
 
Glad motion er en aktivitet som foregår i alle 4 centerbyer i Vejen Kommune under DAI (Dansk 
Arbejder Idræt) 
IP har siddet i bestyrelsen for Glad Motion, sammen med 4 andre, bl.a. Sinne Tarp 
Sinne Tarp er frivillig og kasserer – i sit arbejdsliv er hun samarbejdspartner som demenskonsulent 
i Kommunen 
Alle frivillige og brugere betaler et kontingent på 20 kr./år – for at kunne bevise antal deltagere 
IP har meddelt at hun stopper i bestyrelsen, det samme gør Sinne Tarp næste år  
Jeg har holdt møde med Sinne om Glad motion 
De kan ikke finde en ny bestyrelse, og spørger om Ældre Sagen vil tage over. 
De har søgt § 18 midler til at dække driften næste år 
I Brørup udføres Glad motion af frivillige fra ÆS – pt. IP + 3 mere og med 10-11 brugere 
I de 3 andre byer er ÆS ikke involveret – her er der pt. en frivillig pr. bruger ca. 20 i alt (10 frivillige) 
Bestyrelsen er meget lidt involveret i den daglige drift – da det er demenskonsulenterne der 
skaffer kunderne 
Sinne ser gerne at Aktiviteten fortsætter i alle 4 byer under 1 hat – Ældre Sagen 



Jeg vil forhøre mig hos de 3 formænd om de vil tage over i deres område, men tror næsten jeg 
kender svaret – nej 
Jeg mener det vil være meget ærgerligt, hvis vi skal droppe Glad motion  
Så derfor er spørgsmålet om vi er villige til at tage over 
Det vil selvfølgelig give lidt ekstra arbejde til JB og HW – Vi kan måske omorganisere så JB får mere 
hjælp? 
Beslutning/ kommentarer 
Holsted og Rødding er positiv indstillet overfor at gå ind og overtage. Vejen tager det op på 
møde. (IMI stopper som formand til årsmøde). Hvis Vejen ikke kan, vil Brørup overveje at køre 
Brørup/Vejen Glad Motion. IP fortsætter som sædvanlig i Brørup. Det meddeles til Sinne Tarp at 
Ældre Sagen vil overtage. 
 
 
Pkt. 4  
Pårørendetjeneste 
 
Vi har efter udlevering af 3sidet folder sammen med årsprogrammet – ca. 1000 på lager til 
udlevering. 
FL afventer postkort og køleskabsmagneter inden møde med hjemmeplejen 
FL afventer tekster til annoncer i lokalpressen og på Facebook 
Så skal vi bare have kunder i butikken 
Beslutning/ kommentarer 
6 af de involverede har været til møde i Nordatlantisk Hus i Odense, spændende sted og godt 
møde. Vi er godt med i forhold til de andre. Der er afsat penge til at køre videre med 
pårørendetjeneste, annonce, telefon mm., evt. købe Hennys telefon + nr. 
Postkort og køleskabsmagneter kommer omkring juletid. 
 
 
Pkt. 5 
Program 
Vi skal huske at sende program til Kirsten & Helmuth 
Er alle programmer uddelt 
Punktet lægges ned indtil augustmøde 
Beslutning/ kommentarer 
KP får adressen til Kirsten og Helmuth hos Anne Marie på søndag og sender program til dem. 
Alle programmer er omdelt. 
 
 
Pkt. 6 
Nyt fra bestyrelsen 
 
KP: 18 nye medlemmer 
Har snakket med Bente på Fredenshjem, vi må gerne afholde alle vores møder der, aftaler 
booking hos personale. 
Besøgsvenner kører fint 



JEA: Vil prøve at være lidt mere aktiv i forhold til bestyrelse/hjemmefront 
 
BM: Elevatoren kører på Lundtoft. Banko har været aflyst en enkelt gang. Der er møde 4. 
februar. 
 
 
JB 
Status på koordinator Vågetjenesten 
Beslutning/ kommentarer 
Henny stopper som koordinator på vågetjenesten, men fortsætter som våger. Henny har selv 
skrevet til vågerne og meddelt at hun stopper. Har haft kontakt til nr. 2 Mona Toksvig, som godt 
vil være koordinator, men sammen med en anden, evt. Jonna Juhl Pedersen, som JB kontakter. 
Mona og Jonna vil gerne arbejde sammen. Holder møde i morgen. 
JB vil gerne af med kaffekurven ( af praktiske grunde, flytter til Askov). Bodil Dam meddeler at 
hun gerne vil overtage, så er det på plads. 
 
MH: Haft møde med læsetanterne, får 2 mere. Der tages et kvarter mere med en enkelt elev. 
MH fået forespørgsel om lektiehjælp, vi ser an. Skakspillet hænger lidt, afventer. 
 
HWE: Har været på kursus for bisiddere. Der opfordres til at reklamere på Facebook og i 
pressen. Der opfordres til at benytte ordet Vågetjeneste i stedet for vågekoner/mænd. 
 
 
PW  
Orientering vedr. identifikationskort 
Beslutning/kommentarer 
Pårørende er oprettet som frivillige. Ændrer Henny fra koordinator til våger. 
PW forsøger at få tilsendt billeder fra 2018 fra Per Jacobi (opbevaring i 2-3 mdr.) 
Fremtidig tekst på alle identifikationskort – Socialhumanitær frivillig 
FL foreslår at alle frivillige i Brørup for identifikationskort med ovennævnte tekst og billede 
Alle skal være på plads inden 1. april – billeder tages løbende når der er møder – evt kontakt HS 
 
Pkt. 7 
Ledelse og samarbejde 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 8 
Økonomi 
 
Status og Budgetopfølgning udsendt 
Har vi nogen sager med tilskud – vi skal have gjort færdig 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 



 
Pkt. 9 
Evaluering af arrangementer 
Slesvig turen er refereret af HW – det kan vi lære af 
 
Øvrigt udsættes til næste møde 
Beslutning/ kommentarer 
ingen 
 
 
Pkt. 10 
Kommende arrangementer 
 
5. januar – nytårskur 
Tovholder FL 
Bodil Dam bager kransekager og småkager. 
 
16. januar – møde for nye medlemmer 
Tovholder FL 
FL laver ringelister omkring 1. januar 
Ost og rødvin som sædvanlig 
FL koordinerer med BD inden ringelister udsendes. 
FL laver oplæg efter aftale med JB 
 
!9. januar – Jørgen Thøgersen – Fredenshjem 
Tovholder aftales på næste møde 
 
 
Pkt. 11 
Evt.  
 
Næste møde 13. januar 2020, kl. 9.00 på Fredenshjem  
Efterfølgende møder flyttes til kl. 13.00 – FL udsender ny plan 
 
Resten er uden for referat 
 
 

Ref. LJ/10.dec.2019 
 
 
 
 
 


