
Referat 
 
Ordinært bestyrelsesmøde mandag den 15. juni kl. 9.00 – Mødelokale i Brøruphallen 
 
Deltagere: bestyrelse og suppleanter. 
Afbud - Ingen 
 
 
Punkt 1. 
Velkomst 
 
Brøruphallen sørger for kaffe og brød 
Beslutninger/kommentarer 
Tak til Laue for et fint traktement 
FL gav KP en uforbeholden undskyldning for ikke at have orienteret hende inden udsendelse af 
mail til besøgsvennerne 
 
 
Punkt 2. 
Referat fra møde 25. maj 
 
Er der nogen kommentarer til sidste mødereferat 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
Punkt 3 
Nyt fra ÆS mm 
 
Der har ikke været nogen aktiviteter på landsplan – der har været afholdt et par 
landsbestyrelsesmøder på Skype – der er referat fra mødet i maj 
Vi har 902.000 medlemmer 
Vi har overtaget det sidste lejemål i Snorresgade og er gået i gang med den nødvendige renovering 
og ombygning 
Økonomien i ÆS ser godt ud – der forventes positiv budgetafvigelse 
Dialogmøder og Delegeretforsamlingen forventes gennemført 
Strategiarbejde udskydes 1 år  
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
Frivillighedsportalens nyhedsbreve omhandler primært kun de forskellige restriktioner for hvad vi 
må og ikke må – men der er mange af dem – 32 stk. på 3.mdr 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
Der har ikke været møder i hverken distriktet eller koordinationsudvalget 



Så der er ikke foretaget ny konstituering – i koordinationsudvalget afventer vi først årsmøde i 
Vejen i september før vi kan konstituere os 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
 
 
 
 
BD flytter til Århus 1. august – men har tilbudt at styre tilmeldinger frem til det nye program er på 
banen i starten af december – så vi skal have fundet en model for 2021 
BD har jo arvet kaffekurven fra JB – hvem vil overtage 
Beslutninger/kommentarer 
HW overtager kaffekurven – BD og HW koordinerer selv 
Alle tænker inden næste møde over hvad vi gør med tilmelding til arrangementer i 2021 
 
FL har holdt møde med Bo Smidt vedr. Pårørendevenner 
ÆS Brørup har søgt om  en rickshaw, en garage til rickshaw og udendørs musikinstrumenter for ca. 
175.000 kr. 
Mest af alt er det jo nok en gave til Lundtoft, hvis det bliver bevilget – Kommunen har stillet en 
vejleder til rådighed til hjælp til ansøgningen 
Beslutninger/kommentarer 
Vi forventer svar på ansøgningen i uge 27 – ellers ingen kommentarer 
 
 
FL gennemgik de opdaterede restriktioner fra ÆS opdateret 10. juni 
 
Aktiviteter frem til 31. august 
 
Status – hvis ÆS åbner op - gør vi også 
 
FL har møde med Super Brugsen, hvor vi aftaler om vi skal fortsætte udbringningen efter den 8. 
juni – de implicerede bliver orienteret 
Beslutninger/kommentarer 
Udbringning af varer er stoppet pr 8. juni – stort set ingen kunder 
 
Bisidder/ledsager  
Kun telefonrådgivning og evt. møde i det fri – ingen ledsagelse i ÆS regi 
Brug sund fornuft. 
Beslutninger/kommentarer 
JB orienterer under pkt. 4 
 
Motion for hjemmeboende demente 
JB orienterer 
Beslutninger/kommentarer 



JB orienterer under pkt. 4 
 
 
 
Vågetjeneste  
Landsbestyrelsen har valgt at holde vågetjenesten lukket 
Vi kan ikke komme på plejehjemmene, men må heller ikke i private hjem 
PT. ingen vågetjeneste i ÆS regi 
Røde Kors er i gang – de byder sig ifølge Bo pt. til på Kommunens plejehjem 
Beslutninger/kommentarer 
JB orienterer under pkt. 4 
 
 
 
Besøgstjeneste  
Som aftalt på sidste møde 
Besøgsvenner er orienteret 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
Aktiviteter på Lundtoft 
FL har talt med Bo vedr. musikarrangement ud for terrasse/balkon – ikke afvisende, henviser til 
Birgitte 
FL har talt med Brian, er ikke vendt tilbage – rykket for svar 
Beslutninger/kommentarer 
Brian spiller og synger i dag den 15. juni kl. 16.00 
 
Skubbere på Lundtoft 
Fl har talt med Bo vedr. evt. cykling med rickshaw og skubning – Bo er ikke vendt tilbage 
Beslutninger/kommentarer 
Der er ikke åbnet fra Kommunens side – så vi afventer 
 
Arrangementer frem til 31. august 
 
Søndag den 7. juni – Tarteletspisning 
JB orienterer 
Beslutninger/kommentarer 
Alt OK 
 
Søndag den 19. juli – musik og sang 
BM orienterer 
Beslutninger/kommentarer 
Alt OK 
 
Alternativt arrangement 19. juli 



FL har OK fra Brøruphallerne 
Mangler svar fra Brian – har rykket for svar 
Beslutninger/kommentarer 
Brian har meldt OK 
FL laver et oplæg til et gratis arrangement for max. 50 personer med Grillvogn 
FL laver bemandingsplan 
Arrangementet annonceres kun via ÆS’s mail  
FL sender tekst til PW 
PW udsender både via ÆS’s mail og lokalmail 
Arrangementet er gratis 
 
Søndag den 2. august – Veteraner 
KP orienterer 
Beslutninger/kommentarer 
Alt OK 
 
Onsdag den 12 . august  - Grill på skydebanen 
FL orienterer  
Beslutninger/kommentarer 
PW sender afbud til Ejgild – pga. toiletforhold og manglende borde udendørs 
 
Søndag den 16. august – Politi på Grønland 
HW orienterer 
Beslutninger/kommentarer 
HW melder afbud til politiet 
 
Alternativt arrangement den 12. eller 16. august 
FL har OK fra Brøruphallerne 
Mangler svar fra Brian – har rykket for svar 
Beslutninger/kommentarer 
Brian kan ikke nogen af dagene 
FL tager kontakt til ”Vejen Garden” – alternativt Per Lyst 
Arrangement og ansvarshavende ellers som 19. juli 
 
Arrangementer efter 31. august  
– ture og arrangementer med spisning 
Øvrige møder tages op på næste møde 
 
Søndag den 6. september – Høstfest i Foreningshuset 
Hvad gør vi 
Beslutninger/kommentarer 
Aflysning 
FL orienterer Laue og Spilopperne 
 
16. – 17. september – 2 dages tur 



Vi hæfter ikke for noget 
Alle har fået besked om aflysningen 
FL har orienteret Brørup Turistbusser – ingen havde betalt 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer 
 
Søndag den 1. november – Brunch med musik  
Hvad gør vi 
Beslutninger/kommentarer 
Aftales på næste møde 
 
Onsdag den 25. november  - Bustur til Flensborg 
Hvad gør vi 
Beslutninger/kommentarer 
Aflyses –  
BD orienterer evt. tilmeldte 
FL orienterer Brørup Turistbusser 
 
Søndag den 6. december – Julefrokost 
Hvad gør vi 
Beslutninger/kommentarer 
Aftales på næste møde 
 
Vi holder normalt et frivillighedsarrangement i september 
Hvad gør vi 
VI har 7.600 i tilskud fra ISOBRO 
Beslutninger/kommentarer 
FL kontakter Søgården vedr. et arrangement med bowling og spisning i november 
 
 
VI holder traditionelt en selvbetalt fest for bestyrelse, suppleanter og koordinatorer i juli/august 
Hvad gør vi i år 
Beslutninger/kommentarer 
FL kontakter Laue vedr. leje af foreningshuset enten den 9. eller 1o. oktober 
FL undersøger med mad og drikke 
FL udsender efterfølgende indbydelse 
 
Arrangementer 2021 
 
Alle skal overveje hvilket aktivitetsniveau vi skal have i 2021 
FL foreslår vi genbruger den foredragsholder/underholdning vi har aflyst i 2020 – ikke 
nødvendigvis på samme dag/ugenr. 
FL tilbyder at lave et udkast til næste møde med de arrangementer vi skal have, som alle så kan 
supplere og rette på mødet i august 
Beslutning/kommentarer 



Der var absolut ingen protester 
 
 
Onsdag den 23. juni 2021 - Frederiksborg Slot og Cirkusrevy 
Alle er orienteret om flytningen 
Der er pt. 3 der har bedt om at få penge retur 
Beslutninger/kommentarer 
FL beder Brørup Turistbusser om at føre penge tilbage til Lis og Finn 
 
Punkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
JB 
 
Bisidder/ledsager. 
Har haft kontakt til Inga. Det kører på meget lavt blus. Inga har haft kontakt til en enkelt borger, 
der havde meget brug for en ledsager. Har brugt sin sunde fornuft. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Motion for hjemmeboende demente. 
Har snakket med Ingrid om muligheden for motion i det fri. Det er opgivet. 
Ingrid vil snakke med Hanne om at give hver enkelt tilbud om gåtur.  
Motionen vil forsøgt at blive startet tidligere op, måske 10. aug. 
Beslutning/kommentarer 
Pas på med dato  
 
 
Vågetjenesten. 
Der har ikke været nogen aktivitet. Mona forsøger p.t. at samle vågerne til kort møde - 
bare for at ses og snakke tingene igennem. 
Har været i kontakt med Mona løbende. 
Beslutning/kommentarer 
ÆS blander sig ikke i , hvad Mona gør som privatperson, kontakt evt. JB 
 
Besøgstjenesten. 
Kamma orienterer selv om hvordan det ser ud på bestyrelsesmødet. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen yderligere kommentarer 
 
 
PW 
 
PW nævnte indkøbskørsel 
Ingen nye eller slettede frivillige 
Beslutninger/kommentarer 



Indkøbskørsel må vi ikke pt – vi skal måske overveje at stoppe 
 
KP 
 
Vi er dd. 1190 medlemmer – vi har fået 17 nye siden 1. marts 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
MH 
 
Der er absolut ingen aktivitet – men alle håber vi kommer i gang med 1. og 2. klasserne efter 1. 
september 
Beslutninger/kommentarer 
FL roste udsendelsen til læsetanterne 
 
BM 
 
Indtil videre er der aftalt møde på Lundtoft den 6. juli i koordinationsudvalget. 
Jeg er ret overbevist om at de noget frustreret derude pga. forsinket byggeri/byggerod. Byggeriet 
er efterhånden forsinket med ca. 1 år + alt om Coronaproblemerne oveni, glæder mig til at møde 
dem igen. 
Håber set lykkes med tilskuddet som FL nævnte i forbindelse med Bo, så vi kan begave dem med 
både rickshaw, garage og udendørs musikinstrumenter. Dejligt at kommunen vil være behjælpeligt 
med ansøgningen. 
Musikarrangementet på terrasse/balkon ned Brian kan jeg selvfølgeligt kun tilslutte mig. Ærgrer 
mig kun over at det ikke var min ide. 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
BM fortalte om byggeriet  - det er ca 1år forsinket 
BM nævnte byggeriet i tal - puha 
 
HW 
 
Vi har fået nyhedsmail fra hospice 
Beslutninger/kommentarer 
 
KM 
 
Beslutninger/kommentarer 
ingen 
 
EH 
 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 



 
 
Punkt. 5 
Økonomi 
 
HW har udsendt opgørelse pr ultimo maj 
Vi har en stor positiv budgetafvigelse – da vi desværre stort set ikke har brugt penge 
HW orienterer 
Beslutninger/kommentarer 
FL konstaterede at det var koordinationsudvalgets underholdning der var betalt for 
Ellers ingen kommentarer 
 
Punkt. 6 
 
Der er ingen aktivitet og derfor ikke noget at evaluere eller planlægge – ligesom de øvrige faste 
punkter ikke har værdi pt 
Beslutninger/kommentarer 
Ingen 
 
 
Punkt. 7 
Eventuelt 
 
FL orienterede om, at han stopper som formand til årsmødet 2021 – det blev også begrundet 
 
 
 
 Næste møde 10. august kl. 9.00 – sted afklares senere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


