
Referat  
Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag 25. maj kl. 12.30 – Byagervej 45 
 
Deltagere FL, BJ, BM, HW og Karen Skou 
Afbud: Karen Skou, hun må ikke før efter 1. juni 
 
Mødebeslutninger skal forstås som et oplæg til en endelig beslutning fra den samlede bestyrelse 
 
Hvis vi bliver enige om at enkelte af vores aktiviteter kan køre, skal det være lysende klart, at 
det er fuldstændig frivilligt om man vil deltage – det gælder både for frivillige og borgere  
 
Uanset hvad der bliver vedtaget, skal de til enhver tid gældende regler overholdes 
 
 
Punkt 1.  
Velkomst  
Mødet bliver afholdt i haven  
Da der iht. ÆS’s restriktioner ikke må være sammenkomst før efter 1. juni, har vi valgt at mødes 4 
personer, og alle forholdsregler vil blive fulgt 
Fl sørger for lidt frokost og drikkevarer 
Beslutninger/kommentarer 
Frokosten forløb i god ro og orden – vi fik udvekslet lidt personlige oplevelser 
 
Punkt 2. A 
Nyt punkt 
 
FL har møde i morgen med Bo Smidt – vedr. Pårørendevenner 
Sundhedsstyrelsen har en Corona krisepakke på 30 mill. Kr som der kan søges midler fra til 
pårørende til demente, det kræves at vi har kendskab til demens– FL har undersøgt hos ÆS at det 
er OK vi søger – Hjemmeplejen og demenskonsulenterne laver en hensigtserklæring om 
samarbejde og vores indsigt i demens, men må ikke være medansøger. 
Vi vil søge til 2 eldrevne rickshaws – som skal bruges til oplevelser i naturen og til transport til Glad 
Motion 
Beslutninger/kommentarer 
Enighed om at ansøge ud fra de gældende kriterier –  
FL søger 
 
Punkt 2. 
Aktiviteter frem til 31. august 
 

• Vores corona-aktivitet med udbringning af varer for Super Brugsen foreslår jeg at vi 
fortsætter – der har ikke været bare en henvendelse vedr. medicinudbringning 
Beslutninger/kommentarer 
Aktiviteten er dalende – FL har aftalt med Super Brugsen, at vi ser på aktiviteten 8. juni 
vedr. evt. fortsættelse 



 

• Kørsel til arrangementer er ude af drift 
Beslutninger/kommentarer 
OK ingen aktivitet 
 

• Bisidder/ ledsager – telefonrådgivning kan fortsætte – ellers andet? 
Beslutninger/kommentarer 
Telefonrådgivning er OK – Inga vurderer fra sag til sag om andet er forsvarligt (sund 
fornuft) – pt mener vi kun flextaxa må samle op på en adresse 
 

• Telefonstjerne kører uhindret 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer 
 

• Motion for hjemmeboende demente – der vil være et transportproblem – ellers kunne det 
vel tilrettes til udendørs ved hallen – eller er de for uforudsigelige i deres reaktioner 
Beslutninger/kommentarer 
JB kontakter IP om mulighederne indendørs, når forsamlingsantallet øges – hvordan med 
transport – orientering til bestyrelsen 
 

• Vågetjeneste kan desværre ikke være aktiv eller hvad? 
Beslutninger/kommentarer 
Efter aftale med Camilla (ÆS), skal vi lige vente et par dage med at gøre noget – da det 
pt. vil være uden ÆS, men landsbestyrelsen er under pres, da Røde Kors har åbnet deres 
vågetjeneste 
 

• Besøgstjeneste kan gennemføres i nogen grad – spadsereture – møde i haver eller lign. 
Beslutninger/kommentarer 
Besøgstjenesten kan gennemføres stort set normalt – alle ovenfor nævnte forbehold skal 
overholdes + selvfølgelig god hygiejne 
Spadsereture – cykelture og lign. 
Samvær i have, terrasser og lign. – evt. indendørs med stor afstand, hvis andet ikke er 
muligt 
Brug din sunde fornuft 
JB kontakter KP 
 

• Bowling – der er ikke frivillige involveret – så det må være afgørende om der åbnes op fra 
myndighederne 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 

• EDB undervisning er i regi af Fredenshjem – så vi blander os uden om 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 



• PC hjælp er som ovenfor – men telefonisk rådgivning er jo OK 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 

• Praktisk hjælp vil være muligt – for så vidt det angår udendørs hjælp – måske også andet? 
Beslutninger/kommentarer 
Kun udendørs hjælp – f.eks. kørsel til genbrugsplads – vurderes af koordinator i hvert 
enkelt tilfælde 
 

• Aktiviteter på Lundtoft ikke muligt iht. ÆS – kunne der laves noget anderledes? 
Beslutninger/kommentarer 
FL taler med Bo om evt. muligheder 
 

• Indkøbskørsel er ikke muligt – vi henviser til udbringning af varer 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen kommentarer 
 

• Generationsmøder kunne måske gennemføres udendørs efter aftale med skolen? 
Beslutninger/kommentarer 
Vi gør ikke noget før efter sommerferien 
 

• Grillvogn vil kunne komme i spil med begrænset mandskab ved udendørs arrangementer 
Beslutninger/kommentarer 
Måske anvendes til nogle af nedennævnte aktiviteter – lånes ikke ud pt. uden aftale med 
FL 
 
 

Pkt. 3. 
Arrangementer frem til 31. august 
 
Skal vi stille vores foredragsholdere/underholdere i udsigt at vi gerne vil gøre brug af dem næste 
år – jeg har allerede aftalt det med Nils Peter Holm 
Beslutninger/kommentarer 
Det var der bred enighed om 

• Onsdag den 27. maj  - Tur til Esbjerg – aflyst – er alle underrettet? 
Beslutninger/kommentarer 
Alt er OK 
 

• Søndag den 7. juni – Tarteletspisning – aflyst – er alle underrettet? 
Beslutninger/kommentarer 
JB tjekker de sidste detaljer 
 

• Søndag den 21. juni – Banko – aflyst er alle underrettet? 
Beslutninger/kommentarer 
OK 



• Søndag den 5. juli – Kirkeeftermiddag – burde kunne gennemføres, hvis kirkerne åbner 
Beslutninger/kommentarer 
Vi fastholder aflysning 
 

• Søndag den 19. juli – musik og sang – aflyst – kan det erstattes af et udendørs arrangement 
-er alle underrettet 
Beslutninger/kommentarer 
BM kontakter Rigmor 
Vi arbejder med et alternativt udendørs gratis arrangement uden for Foreningshuset  
mellem kl. 14 og 16 
FL kontakter Laue vedr. andre arrangementer – lån af stole mm 
FL kontakter Brian Reinholdt vedr. musik 
Vi serverer grillpølser og drikkevarer (1 stk.) resten køb 
Der er ingen plan B – aflyses ved dårligt vejr 
Der skal bruges lidt frivillige hænder – til at sikre at alle regler og hygiejne bliver overholdt 
Ved OK fra Laue og musik – Planlægges arrangementet 
 

• Søndag den 2. august – Veteraner – aflyst – kan det erstattes af et udendørs arrangement – 
er alle underrettet 
Beslutninger/kommentarer 
Har KP kontaktet foredragsholder 
VI erstatter ikke med noget andet 
 

• Onsdag den 12. august – Grill på Skydebanen – aflyst – kan det omorganiseres – er alle 
underrettet 
Beslutninger/kommentarer 
FL tager kontakt til Eigil  
I stedet planlægges et arrangement som 19. juli -enten den 12. eller den 16. 
FL laver aftaler 
 

• Søndag den 16. august – Politibetjent på Grønland – aflyst – kan det erstattes af et udendørs 
arrangement 
Beslutninger/kommentarer 
HW aflyser med politiet 
 

 
Pkt. 4 
2. dages tur til Sjælland og Lolland Falster 
 
Vi er på vippen med antal deltagere – jeg mener ikke vi for nuværende hæfter for noget – så jeg 
foreslår vi aflyser 
Beslutninger/kommentarer 
Vi har pga. Corona fået afbud – så vi er nede på 34 deltagere – vi skulle være 40, så turen aflyses 
BD giver de tilmeldte besked om, at vi desværre må aflyse 
FL taler med Brørup Busser om aflysning og evt. tilbagebetaling 



 
Pkt. 5 
Tur til Frederiksborg Slot og Cirkusrevyen 
 
Turen er flyttet fra 24.juni til den 4. november – da der er tale om en flytning og ikke en aflysning 
(indtil videre) hænger vi på billetterne til Cirkusrevyen 
Hvis vi gennemfører turen den 4. november som planlagt eller stort set – har folk ikke krav på at få 
deres penge tilbage – så er det et forsikringsanliggende 
Men kan vi holde til det – der er nok nogle der vil blive sure – men det er ikke vores beslutning at 
flytte 
Vi kan evt. ændre turen – så vi besøger Frederiksborg Slot, spiser frokost, ser Cirkusrevy og får en 
sandwich på hjemturen 
Beslutninger/kommentarer 
Cirkusrevyen er aflyst i 2020 – vores billetter flyttes til 2021 samme ugenr. samme dag 
Vi fastholder vores billetreservation i revyen og regner med at gennemføre turen som planlagt, 
bare med et års forsinkelse. 
FL kontakter Brørup Busser for dato mm. – det bliver onsdag den 23. juni 2021 
BD orienterer deltagerne om flytningen 
Hvis nogen af de tilmeldte ikke vil deltage  næste år, refunderer vi det indbetalte beløb, men de 
bliver så slettet – så andre kan få deres plads. 
 
 
Pkt. 6 
Øvrige aktiviteter og arrangementer aftales senere 
FL glemte, at vi skulle snakke om selvbetalt fest for bestyrelse og koordinatorer med påhæng, 
som vi har fået tradition for i juli. 
FL foreslår, at vi flytter til senere på året og med et andet koncept – eller helt aflyser 
Beslutninger/kommentarer 
 
 
Pkt. 7 
Eventuelt  
 
Næste møde 15. juni kl. 9.00 for hele bestyrelsen – mødested aftales 
Skal vi skyde det en uge eller 2, eller fastholde 
Beslutninger/kommentarer 
Vi har jo aflyst mødet den 15. juni 
Men vi mener, vi efter 8. juni har behov for at tale sammen hele bestyrelsen. 
Vi foreslår enten den 15. eller den 22. juni kl. 9.00 – vi vælger den dag hvor flest kan – må jeg få 
en hurtig tilbagemelding 
Mødet bliver den 15. juni kl. 9.00 mødested vil fremgå af dagsorden 
 
 
 
25. maj 2020 FL – revideret 27. maj 2020 FL 


