
Årsmøde 2019 d. 8. marts - Fredenshjem 
 
 
Praktiske oplysninger 
FL orienterede om brug af mobiltelefoner under mødet og om placering og brug af toiletter 
Endvidere om der var indvendinger mod fotografering evt. til brug i lokalpressen 
 
Vi sang det er i dag et vejr 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
 
Troels Ballisager foreslået – valgt. TB konstaterede at årsmødet har været annonceret via ÆS i 
december, i årsprogram i november, i Det Sker i februar samt Ugeavisen i februar. 
Kun medlemmer fra Vejen Kommune har stemmeret her. 3 medlemmer fra andre kommuner 
tilstede 
 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning 
Beretningen blev fremlagt af Flemming Lundeman og Jette Ballisager 
Der blev orienteret om Ældre Sagens historie fra starten i 1986 ti l i dag 
Der blev orienteret om Ældre Sagens opbygning og hvorfor det er et årsmøde og ikke en 
generalforsamling 
Ældre Sagens forretningsmodel med en indtægt på 217.2 mill.  kr., hvoraf over 90 % er kontingent 
og lotterier – meget lille %del offentlige tilskud – Vi er i lommen på vores medlemmer, ikke 
politikerne 
Vore Ældrepolitiske arbejde gavner alle – ikke kun medlemmer 
Vores socialhumanitære indsats er for alle 
Men vi har i høj grad brug for vores medlemmer -for at kunne øve indflydelse lokalt som nationalt 
Vi har en høj grad af etik i vores frivillige arbejde – vi er neutrale(partipolitisk, etnisk og religiøst) – 
Vi har tavshedspligt og modtager ikke gaver – vi håndterer ikke borgerens penge eller medicin – vi 
Påtager os ikke andres lønnede arbejde og bære ID med billedlegitimation 
Ældre Sagen i Tal 
Vi har 847.000 medlemmer og 19.600 frivillige, vores image er i top 3 bl. Almennyttige foreninger 
og vores telefonrådgivning betjener ca. 38.000 borgere, vores hjemmeside har over 250.000 
besøg/mdr .– 585.000 modtager vores medlemsblad – og vi er med på alle de sociale medier 
De 65+ giver et tilskud til finanspolitikken dvs. vi smider ikke en regning i børneværelset – så det er 
udover at udtrykket er stødende – helt forkert at snakke om ældrebyrde 
Vi har 3 betydende samarbejdspartnere –  
Demensalliancen, mottoet er vi skal være foregangsland indenfor demens for at skabe det bedst 
mulige liv for demente og deres familier, og vore nationale demenshandlingsplan skal omsættes til 
konkrete forbedringer 
Folkebevægelsen mod ensomhed – vi var initiativtager og der er nu 75 aktører der har til mål at 
halvere ensomheden frem mod 2020 fra 212.000 i 2014, der er mange forskellige tiltag bl.a. Spis 
Sammen arrangementer 
Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark – Stiftet i 2017 – 13 organisationer er med 



Vi samarbejder på kryds og tværs mellem vores sekretariat og vores friville for at få tilfredse 
medlemmer 
 
Koordinationsudvalget i Vejen Kommune består af de 4 lokale foreninger Holsted, Rødding, Vejen 
og Brørup 
Vi har kontakten til de offentlige myndigheder, herunder den lokale ældre og sundhedspolitiske 
indsats – vi holder møder med embedsmænd og politikere om samarbejdsaftaler til deling af § 18 
midler mm., fordeler kontingentandele fra ÆS, og laver vores fælles program og så de opgaver vi 
løbende bliver pålagt af lokalafdelingerne. 
 
Brørup Lokalbestyrelse 2018-19: 
Flemming Lundeman Formand, PR, Ældre- og sundhed kontakt 
Jette Ballisager  Næstformand, socialhumanitær kontakt 
Lis Jensen  Næstformand, sekretær, hjemmeside 
Hanne Welling  Næstformand (dec. 2018), kasserer 
Kamma Pedersen Medlemsservice 
Peter Warming  Frivilligregistrering 
Børge Møgelvang Bestyrelsesmedlem 
Mette Hansen  1. suppleant 
Harry Lund  2. suppleant (sept. 2018) 
Bodil Dam  Arrangementstilmeldinger (udenfor bestyrelse) 
Jens Erik Andersen Reserve for 2. suppleant (udenfor bestyrelse) 
Suppleanter deltager fuldt ud i bestyrelsesarbejdet dog uden stemmeret 
Alle har ud over det ovenfor nævnte bestyrelseshverv diverse poster som koordinator, nr.2 eller 
andre frivillighedshverv – der er ingen der keder sig 
 
Lokalt: 

• 11 bestyrelsesmøder 
– referater er på vores lokale hjemmeside, det samme er referater fra koordinator 

• Arrangementer og aktiviteter 
– 33 planlagte arrangementer (34) 
– 16 faste aktiviteter (13)  
– 1 arrangement for frivillige - Odense 

• Møder med samarbejdspartnere 
– bl.a. Kommunen, (embedsmænd og politikere), Danske Seniorer, Røde Kors, 

Aktivitetscentret Fredenshjem 
• Deltaget i kurser, seminarer, møder i KoU og Distriktet  

– Hele bestyrelsen har været på kursus i ledelse og samarbejde 2x2 dage 
• Medlemmer og frivillige 

– 31. dec. 2018, 1131 (1104) medlemmer – 108 (77) frivillige 
• De 108 frivillige udfører 247 opgaver 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Brørup i tal: 

 
DK DK % Brørup % Brørup 

Indbyggere 

ca. 5.800.000 
  

Ca. 6.550 

Medlemmer 

847.000 14,60% 17,25% 1.131 

Frivillige 

19.600 2,32% 9,55% 108 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ældre Sagens strategimodel 2017 - 2021 

 



 
 
 
 
 

Har vi arbejdet med det vi lovede: 
 
Stærk pleje og omsorg 

• Vi er blevet demensvenlig lokalafdeling 
• Vi har udvidet vores motion for demensramte - Glad motion 
• Vi arbejder kraftigt på at udvikle indsatsen for pårørende  
• Vi har haft en temaformiddag vedr. demens for vores frivillige 
• Vi har overtaget vågetjenesten for hele kommunen 
• Vi har etableret en gratis indkøbsordning 
• Vi har udvidet vores plejehjemsaktiviteter på Lundtoft 
• Gratis møde om ”Livets afslutning” 

 
Nærvær og samvær 

• Søndagstræf  
• Spis sammen arrangementer  
• Kørsel til arrangementer 

 
Vi giver det videre 

• Læsetanter 
 
PR 

• Vi har lavet en ny gratis Profilbrochure  
 
Stærkt maskinrum 

• Lokalt nyhedsbrev – sendes fra centralt hold pga. persondataforordning 
• Ad hoc frivillige – f.eks. flag i hovedgaden – uddeling af brochure – grillvogn 
• Vi har en nr.2 på alle aktiviteter 

 
 
Har vi arbejdet med andet: 
 
Vi har som tidligere omtalt været på et kursus i 2x 2 dage i ledelse og samarbejde - Vi aftalte en 
hjemmeopgave 

• En lokalhåndbog (internetbaseret) – Den skal lette nye bestyrelsesmedlemmer og 
koordinatorer – og også vi andre i at finde rundt i Ældre Sagens forordninger nationalt men 
også lokalt.  

• Tilfredshedsundersøgelse blandt vores frivillige – en spørgeskemaundersøgelse. Vi er 
meget stolte af resultatet som gav topkarakter både til koordinatorer, bestyrelse og Ældre 
Sagen generelt 

PR 



• Vi har investeret i vores grillvogn – 2 pavilloner, bord, Roll Up,  A-stativ – så vi kan bruge 
den til synlighed 

• Spørgeskemaundersøgelse vedr. vores arrangementer – hvordan får du kendskab til vores 
arrangementer. 

• Vi har været meget synlige i lokalpressen – artikler og interviews 
• Vi har omdelt vores profilbrochure i alle postkasserne i bymæssig bebyggelse (- reklamer) – 

ca. 1600 stk. 
 
 
Arrangementer 2018: 
 
Følgende arrangementer blev nævnt: 
Livets afslutning – på grund af, at det var et gratis arrangement 
Vietnam fra nord til syd – på grund af, at deltagerantallet overskred alle forventninger med 90 
deltagere 
Fra Folkeskolen til Christiansborg – blev aflyst og flyttet til 2019 
Tur til Christiansfeld og Gram Fjernvarmeværk – havde meget ringe deltagelse, så lignende 
arrangementer overvejes fremover 
Influenzavaccination blev aflyst, da vores faste entreprenør er stoppet 
Kirkeaften i Lindknud blev også aflyst, da kun 2 ud over bestyrelsen havde tilmeldt sig og ingen af 
dem fra Lindknud. 
Vin og smagning er i en god udvikling, og vi anbefale vores medlemmer, at deltage i en rigtig 
hyggelig eftermiddag, som gentages i 2019. 
 
Generelt om vores arrangementer 

• Nogle af vores arrangementer kan vi søge §18 midler til – primært søndagstræf 
• Her får de frivillige der er på vagt gratis kaffe og kage 

• Vi får ikke §18 tilskud til – Busture, ture med kørsel i egne biler, arrangementer med 
spisning f.eks. Julefrokost – Tur til cirkusrevyen – arrangementerne budgetteres til at gå i 
nul 

• Her betaler alle fuld pris for alt – uanset om de er på vagt 
• ”Brørup spiser Sammen” uge 17 – laver vi billigt pga. tilskud fra folkebevægelsen mod 

ensomhed og at vi laver en del selv 
• Her får dem der er i køkkenet gratis mad – men betaler for 

drikkevarer 
 
 
Stærk Pleje og omsorg: 
 
Bisidder og ledsageordning 

● Hjælp ved samtale/besøg f.eks. hos læge, sygehus eller bank. 
Her er det ledsagerens opgave – at lytte og observere og sikre forståelsen 

● Hjælp hvis man vil have udfyldt blanketter f.eks. Fritagelse for digitalpost, ”Min sidste vilje” 
og ”Fremtidsfuldmagter.” 

● 4 bisiddere/ledsagere 



● Der har i 2018 været 12 opgaver 
● Koordinator  Inga Skovgård Nielsen 

Nr.2  Hanne Welling 
 
Vågetjeneste 

● Vågetjenesten tilbyder støtte og aflastning – Ikke pleje 
● Vi arbejder på en ny samarbejdsaftale, som er gældende for hele kommunen 
● I private hjem og på plejecentre  
● 34 vågekoner/-mænd 
● Alle vågere bliver tilbudt et 1dags kursus. 
● Fælles med Vejen – fra 1. september hele Vejen Kommune 
● Der har i 2018 været våget i 798 timer.  
● Vagterne er på 3 timer. 
● Koordinator  Henny Skovvang 

Nr.2   Mona Toksvig 
 
 
 
Motion for hjemmeboende demente 

• Motion for hjemmeboende med demensdiagnose foregår i samarbejde med GLAD 
MOTION 

• Borgerne henvises af Kommunens demenskonsulenter 
• Der er en demenskonsulent til stede efter behov 
• Vores frivillige er til møder og kurser for at følge den nyeste viden om demens 
• Motionen er i Foreningshuset mandag 14-16 
• Der er i gennemsnit 11 glade borgere, der får rørt sig på en hyggelig måde – slutter med 

kaffe og sang 
• Vi er 4 frivillige 
• Koordinator   Ingrid Pedersen 
• Nr2.   Hanne Hansen 

 
Demenscafe 

• Samarbejde med Vejen Kommunes demenskonsulenter 
• 1 gang om måneden 
• Demenskonsulenten taler med de pårørende 
• Frivillige tager sig af de demente 
• Cafeen er pt. på stand by (de demente er andre steder) 
• Vi har 2 frivillige 
• Koordinator   Ingrid Pedersen 
• Nr2.   Elna Snor 

 
 
Besøgstjenesten 

• Besøgstjenesten dækker over Besøgsvenner, Aflastningsvenner 
• Besøg i borgerens hjem 



• Besøgslængde og tidspunkt aftales i samråd med besøgsværten 
• Vi har 11 besøgsvenner og 9 besøgsværter 
• I 2019 udvides tjenesten med Pårørendevenner 
• Tanken er en akuttjeneste, der kan træde til 
• 1. marts overtog vi 7 besøgsvenner fra Røde Kors 
• Koordinator  Kamma Pedersen 
• Nr.2   Inger Lundeman 

 
Nærvær og samvær: 
 
Kørestolsskubbere 

• Gåture med kørestolsbrugere fra Lundtoft 
• Vi kører om torsdags formiddag – undtagen vintermånederne 
• Turens længde er vejrafhængig – ved rigtig dårligt vejr bliver vi på Lundtoft og hygger os 

med sang og musik 
• Vi har mange trofaste firmaer og private som vi aftaler besøg hos på turene 
• Vi har forsøgt at udvide til 2 gange om ugen, men personalet kunne ikke magte at få 

beboerne gjort klar 
• Vi skubber ca. 12 kørestolsbruger pr gang 
• Vi har 19 skubbere 
• Koordinator    Ingrid Pedersen 
• Nr2.  Mary Fredslund 

 
Aktiviteter på Lundtoft 

● Opstart af koordinationsudvalg i 2017 på Lundtoft – i stedet for at stifte en forening 
Lundtofts venner 

● Samarbejde med Danske Seniorer og personalet på Lundtoft 
● Der har i 2018 været 33 arrangementer af forskellig karakter f.eks. Sang – Banko – Påske- 

og Juledekorationer - kartoffelsuppe 
● Ture med grillvogn 
● Der er 13 frivillige 
● Koordinator  Børge Møgelvang 
● Nr.2  Inga Nielsen 

 
Praktisk hjælp 

 Der udføres kun små nemme opgaver f.eks. hænge et billede op, fastgøre et beslag, køre 
lidt haveaffald, flytte lidt møbler eller havemøbler, indstille TV kanaler 

 Opgaverne må ikke få en karakter, så vi konkurrerer med erhvervsdrivende 

 Der har været 9 opgaver 

 6 frivillige 

 Koordinator  Lis Jensen 

 Nr.2   Ingrid Pedersen 
 
Telefonstjernen 

• Samarbejde mellem Vejen og Brørup 



• Tryghedsopkald om morgenen 
• 17 “Ringere”  
• Der bliver mindre og mindre brug for tjenesten, da de fleste af vores svage borgere får 

morgenbesøg af hjemmehjælpen 
• Koordinator er Anne Marie Flugt Sørensen fra Vejen  

 
Indkøbsordning 

• Nyt i 2018 
• Gælder alle i gl. Brørup Kommune, som ikke er selvtransporterende 
• Vi køre til Superbrugsen, Biblioteket, apoteket og Alm. Brand Bank –alle i Brørup 
• Efter aftale kører vi også til Banker og Borgerservice i Vejen 
• Ordningen er gratis for borgeren og der er ikke krav om medlemskab af Ældre Sagen 
• Vi har kørt 12 gange i 2018 
• Vi har 6 chauffører 
• Koordinator  Peter Warming 
• Nr.2  Hans Skjøth 

 
 
Kørsel til arrangementer 

 Man kan blive kørt til og fra Fredenshjem og Foreningshuset til Ældre Sagens 
arrangementer 

 Man må ikke være selvtransporterende 

 Husk at kontakte i god tid  

 6 frivillige chauffører 

 Koordinator  Bodil Dam 

 Nr.2   Flemming Lundeman 
 
 
Spisevenner 

• Samarbejdsaftale med Vejen Kommune fra 2014 
• I private hjem i hele Kommunen – vi har pt. ingen spiseværter 
• I spisegrupper – vi har 1 spisegruppe i Andst 
• Vi har 8 frivillige – kun 2 er i gang i Andst 
• Kommunen har bedt os holde beredskabet – og gøre en indsats for at finde spiseværter 
• Midlertidig Koordinator Flemming Lundeman – indtil vi ved om vi skal fortsætte eller 

nedlægge – de ledige er i gang med andre opgaver 
• Pt. ingen nr.2 

 
Bowling 

• Vi spiller i Bowlingcenteret på Søgården  
• Fredage 14.00 – 17.00 
• Man skal være medlem af Ældre Sagen 
• Ca. 40 spiller hver fredag 
• Vi har 5 hold med i en turnering - 7 byer deltager 
• Koordinator   Lizzy Christensen  



• nr. 2    Palle Thomsen 
 
Arrangementer 

• Vores arrangementer er åbne for alle 
• Det er bestyrelsen der sammensætter programmet – vi er meget åbne for forslag til 

arrangementer 
• Vi har planlagt 33 arrangementer 
• Vi har haft godt 1500 deltagere 
• Alle arrangementer har en tovholder 
• Der er normalt 4–5 frivillige på et arrangement – forbereder traktement, får gæster til at 

føle sig velkomne, fjerner alle spor 
• Vi er 23 frivillige  
• Kontaktperson  Flemming Lundeman 
• Nr. 2  Jette Ballisager og Lis Jensen 

 
 
Flagalle 

• Ældre Sagen, Brørup er medstifter af et flag laug 
• Formålet er at flage i Brørups hovedgade ved festlige lejligheder  
• Det er Handelstandsforeningen der ejer og vedligeholder flag og stænger 
• Ældre Sagens fokus er på konfirmationsdage – 3 dage 
• Vi sætter flag og stænger op om morgenen og nedtager om aftenen – kun flag ved de store 

stænger i begge ender af byen 
• Vi er 12 frivillige 
• ÆS kontakt Flemming Lundeman 

 
Grillvogn 

• Anvendes til socialhumanitære arrangementer og promovering af ÆS 
• Vi har selv været ude med grillen 12 gange – Lundtoft, egne grillarrangementer – 

Superbrugsen – Torvet -     ÆS Århus – Brørupskolen mm 
• Vi har bespist ca. 1500 personer 
• Andre lokalafdelinger og samarbejdspartnere kan låne/leje - var udlejet et par gange i 2018 
• Vi har investeret - 2 pavilloner, PR-materiel  
• Samarbejdspartnere – Superbrugsen, Brørup mm. 
• Grillmester Finn Jensen  
• Hygiejneansvarlig og udlån Lis Jensen 
• 13 ad hoc frivillige  

 
 
 
Vi giver det videre: 
 
Læsetanter 

• Vi har en samarbejdsaftale med Brørupskolen – august 2018 
• Formålet er at få generationerne til at mødes 



• Læsetanterne er sammen med eleverne i 1. klasse – 3-4 elever fra hver klasse (2 sporet)– vi 
læser, de læser og vi leger 

• 1 gang om ugen – når det passer ind i skemaet 
• Evaluering – Vores læsetanter, klasselærerne, afdelingslederen og ikke mindst eleverne er 

meget begejstrede (vi er blevet spurgt om vi vil udvide med 2. klasse næste skoleår – Vi 
arbejder på sagen) 

• Vi har 9 Læsetanter - vi skal have flere, gerne onkler 
•  Koordinator  Mette Hansen 
•   nr.2   Inger Lundeman 
• Skak (2019) – Vi spiller med 3.klasserne – vi er 5 frivillige  

 
Information: 
Der blev henvist til programmet, hvor der står hvilket personer, der har ansvar for de enkelte 
områder 
 
Datastuen: 

• Ejerkreds – Fredenshjem - Danske Seniorer, Brørup - Ældre Sagen, Brørup 
• Undervisning – diverse kurser - se hjemmeside 
• IT-cafe – åbningstider – se hjemmeside 
• IT-hjælp i hjemmet – Kontakt Bernt Jomsdal 
• Temakurser om aftenen - Forslag til emner sendes til datastuen6650@gmail.com  
• Se mere på vores hjemmeside. www.datastuen6650.dk 
• 6 frivillige 
• Daglig leder er Bernt Jomsdal 
• Ældre Sagens bestyrelsesmedlemmer – Peter Warming, Aase Juhl 
• Der er stort set ingen aktivitet på undervisning, der kommer nogle stykker hver uge i IT-

cafeen, og der er jævnlige hjemmebesøg.         Vi er i gang med nytænkning – Vi kan ikke 
undvære Datastuen under en eller anden form     

 
 
Tak til alle 

• Tak til jer medlemmer - som trofast bakker os op 
• Tak til vores mange fantastiske frivillige 
• Tak til ÆS Snorresgade - og vores foreningskonsulent 
• Tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer 
• Tak til JV og Ugeavisen 
• Tak til KoU 
• Tak til en velfungerende og superaktiv bestyrelse 
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Punkt 3: Forelæggelse af lokalbestyrelsens regnskab til udtalelse 
 
Årsregnskab 2018 – Brørup lokalafdeling 
Resultatopgørelse  31-12-2018  31-12-2017 
Indtægter 
Kontingentandel   38.730    64.231 
Andre tilskud sekretariat    28.500    47.500 
Gaver, tilskud, bidrag 1)   56.238    54.231  
Annonceindtægter            0            0 
Arrangementsindtægter 2) 144.594  163.768 
Diverse indtægter 3)     7.699        200 
Renteindtægter            0            0 
Indtægter i alt  275.761  329.929 
 
Udgifter 
Markedsføringsomkostning 4)  28.828    34.789 
Lokalafdelingsudgifter mm. 5)  38.915    63.407 
Kørsel og befordringsudgifter   16.081    12.329 
Gaver og præsentation    15.300      6.228 
Husleje og lokaleudgifter      1.340            0 
Arrangementsudgifter mm. 6) 160.368  176.538 
Gebyrer       1.308         862 
Udgifter i alt   260.140  294.152 
 
Årets resultat    15.621    35.777 
 
 
Balance   31-12-2018  31-12-2017 
Aktiver 
Deposita             0            0   
Lager af reklameartikler mm           0            0 
Tilgodehavender            0            0 
Likvide beholdninger  7) 129.409  113.788  
Udgifter vedr. næste år            0            0 
Aktiver i alt   129.409  113.788 
 
Passiver 
Egenkapital primo  113.788    78.011 
Årets resultat    15.621    35.777 
Egenkapital primo  129.409  113.788 
Anden gæld  8)           0            0 
Skyldige omkostninger 9)           0            0 
Moms             0            0 



Passiver i alt   129.409  113.788 
Lokalregnskabet er gennemgået og revideret og vil indgå i Ældre Sagens årsregnskab for 2018  
Stor ros til regnskabet, ellers ingen kommentarer. 
 
Punkt 4: Orientering om lokalbestyrelsens fremtidige virke 
 
Planer lokalt i Brørup 2019 

• Vi skal have integreret vores mange nye frivillige – vi er i gang med forskellige tiltag 
• Vi har fokus på Vågetjenesten, hvor vi har modtaget nye vågere fra Rødding og Holsted 

med en anden kultur – og øget antallet af vågere specielt i de 2 områder. 
• Vi skal have en samarbejdsaftale med Kommunen vedr. vågetjenesten – i dag har vi en 

med plejehjemmene 
• Vi har også fokus på integrering i Besøgstjenesten, hvor vi lige har taget 7 besøgsvenner ind 

fra Røde Kors  
• Antallet af ”Læsetanter” skal øges (meget gerne også med onkler), så vi kan sige ja til 2. 

klasserne  
• Vi er startet med Skak med 3. klasserne på Brørupskolen (det er på skemaet) – vi har 5 

spillere 
• Vores pilotprojekt med Pårørendetjeneste skal fortsættes, så vi kan hjælpe pårørende 

både i dag- og nattetimer, vi forestiller os ad hoc-frivillige, som kan træde til med kort 
varsel – pt. Ligger det under besøgstjenesten – vi har fået et projekttilskud 

• Vi arbejder på en omstrukturering af Datastuen, så det bliver nemmere at modernisere og 
få tilskud 

• Vi har udvidet vores ”Brørup spiser sammen arrangementer” med Sild og nye kartofler og 
Høstfest 

• Vi vil fortsat tilstræbe at få omtale i lokalpressen om vores aktiviteter 
• Vi vil øge vores indsats for at få flere nye medlemmer, vi har aftalt med Superbrugsen 

Brørup at vi må være i deres foyer med grill udenfor. 
En overskrift for mange af ovenstående tiltag er at støtte op om demensramte og deres 
pårørende 

• Der er ca. 90.000 borgere i Danmark med en demenssygdom + dem der bliver skærmet af 
familien 

• Mere end 850.000 borgere er pårørende til en med demens 
• Ca. halvdelen af de demente bor i eget hjem 

 
Lokale arrangementer 2019  
Der er planlagt 33 arrangementer i 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Budget 2019 
Indtægter     
Kontingentandel fra ÆS   40.000    
Tilskud pr frivillig     5.000   
§ 18 tilskud Vejen Kom.   69.700   
Deltagerbetaling 189.900   
Ægtefællebetalig     2.000   
Andre tilskud ÆS   10.000   
I alt   316.600  
 
 
Udgifter 
Basisudgifter    12.800 
Demens aktiviteter     5.080 
Bisiddere      3.800 
Praktisk hjælp     3.400 
”Skubbere”     10.440 
Vågetjeneste     24.200 
Spisevenner               0     
Besøgstjeneste     8.400 
Bowling      2.400 
IT      3.440 
Generationsmøder     3.000 
Indkøbskørsel     3.000 
Lundtoft      4.240 
Arrangementer 227.330 
Årsmøde      6.300 
I alt  317.830 
 
 
 
 
Punkt 5: Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Punkt 6: Valg af lokalbestyrelsesmedlemmer for to år 
Jette Ballisager   Modtager genvalg 
Flemming Lundeman  Modtager genvalg 
Børge Møgelvang  Modtager genvalg 
Hanne Welling  Modtager genvalg 
Bestyrelsen foreslår genvalg af 



1. Jette Ballisager 
2. Flemming Lundeman 
3. Børge Møgelvang 
4. Hanne Welling 

Ingen andre forslag, alle 4 genvalgt 
 
Punkt 7: Valg af suppleanter for 1 år 
Mette Hansen  modtager genvalg 
Harry Lund   Modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår valg af 

1. Mette Hansen 
2. Jens Erik Andersen 

Genvalg til Mette Hansen. Nyvalgt som 2. suppleant Jens Erik Andersen 
Bestyrelsen konstitueres ved møde mandag d. 11. marts 2019 
 
Punkt 8: Evt. 
Troels Ballisager reklamerede for skoleskak. Flere frivillige efterlyses.  
 
Jens Bukh efterlyste større skrift i vores trykte program. FL lovede kopi med større skrift ved ønske 
herom. 
Anne Marie Nielsen modtog 15 års nålen for frivilligt arbejde og Lis Jensen modtog 10 års nålen. 
Begge modtog blomsterbuket. 
Bodil Dam modtog Danske Bank´s initiativpris 2019, som uddeles til en frivillig, der har ydet en 
særlig indsats. Stor tak til Bodil som gør et kæmpe arbejde med at modtage og holde styr på 
tilmeldinger til arrangementer. Bodil bager ligeledes kager til vores arrangementer. Bodil modtog 
på Mobil Pay beløb på 1000 kr. samt blomsterbuket. 
Troels Ballisager takkede for god ro og orden og FL takkede ligeledes Troels for flot ledelse og 
overrakte ham 2 flasker vin. 
Så var det tid til at slukke sult og tørst. Frikadeller og kartoffelsalat med rødbeder og grøntsager og 
dertil vin, øl og vand, efterfulgt af kaffe, te og småkager. 
Under spisningen nød vi dejlig levende musik leveret af Ole Vase ved flyglet 
Der var en rigtig dejlig festlig stemning aftenen igennem. 

Ref. LJ/9. marts 2019 


