
Referat 
 
Ordinært lokalbestyrelsesmøde mandag 10. august kl. 18.00 – Fredenshjem (indgang mod 
sundhedshuset) 
 
Deltagere:  Bestyrelse og suppleanter 
Afbud: Ingen 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
Vi starter med smørrebrød 
FL henter nøgle og klarer fortæring 
Stafet for livet – orientering ved HW/FL 
Beslutning/ kommentarer 
Den 29. august er der ”stafet for livet” – HW deltager med ”Hannes Hønsegårde – pga .af corona 
er Hannes deltagelse i arrangementet flyttet til området ved legepladsen bagved Kløvervej – 
man skal som sædvanlig melde sig som deltager på ”stafet for livets ” hjemmeside 
Arrangementet er fra kl. 12 middag til kl. 24 – Vi stiller grillvognen op – HW håber meget at se 
jer i løbet af dagen 
 
Pkt. 2 
Referat fra mødet 15. juni 
 
HW har overtaget kaffekurven – har det givet anledning til spørgsmål 
Beslutning/ kommentarer 
HW havde kun den note – at det fyldte godt nok meget 
FL har jo tidligere efterlyst plads til opmagasinering af bl.a. pavilloner mm. - forgæves 
Vi overvejer til næste møde om vi kan finde et tilgængeligt egnet lokale til al opbevaringen 
 
Er der andre der har bemærkninger der ikke er med senere som selvstændigt punkt 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
Pkt. 3 
Siden sidst fra ÆS mm. 
 
Vi er d.d. på landsbasis 903.000 (901.000) medlemmer og  22.425 (20.600) frivillige (1. marts) 
Beslutning/ kommentarer 
FL uddybede at stigningen i frivillige skyldes telefontjenesten 
 
Landsbestyrelsen har holdt møde ultimo juni. 
Her vedtog de bl.a. 
 



Vores revisor anbefaler pga. vores etiske retningslinjer kun at give telefon og internettilskud efter 
dokumenterede udgifter – Landsbestyrelsen ser positivt på anbefalingen og vil tage det op på 
næste møde. 
 Vi har udbetalt for 2020. – Vi  skal ikke forvente det i fremtiden. 
Beslutning/ kommentarer 
Det blev taget til efterretning – dog ikke uden begrundede negative bemærkninger 
 
ÆS har fået et tilskud på 4 mill. kr. til arrangementer fra Sundhedsstyrelsen– formålet er at gøre 
arrangementer gratis eller væsentlig billigere for de ældre 
Landsbestyrelsen har besluttet at fordele tilskuddet til lokalafdelingerne efter samme 
fordelingsnøgle som kontingenttilbagebetaling, hvilket tilgodeser de store og de mindre aktive 
lokalafdelinger 
Det betyder at vi i Brørup får 5.693,51 kr.  efter ansøgning 
FL har ansøgt  -       
Beslutning/ kommentarer 
Ingen væsentlige bemærkninger – vi forventer at få tilskuddet 
 
Landsbestyrelsen har også besluttet at strategiarbejdet udskydes 1 år 
Dvs. at delegeret forsamlingen i år som aftalt skal vedtage delstrategien for 2021 og i 2021 skal 
vedtage den videreførte strategi 2017 – 22, og først i 2022 skal godkende en ny strategi for 2023 til 
2027 
Beslutning/ kommentarer 
FL uddybede – derefter ingen bemærkninger 
 
Frivillighedsportalens nyhedsbreve 
 
Der er har været ugentlige nyhedsbreve i perioden – men ikke noget af generel vigtighed, måske 
bortset fra uge 28 – noget om besøg på plejehjem, som jeg ikke synes rimer med det jeg hører – Se 
bilag 
Beslutning/ kommentarer 
Vejen Kommune har ikke svaret på punktet vedr. rengøring – der var ingen der i deres netværk 
havde hørt om ekstra hovedrengøring 
Ellers ingen kommentarer – punktet burde flyttes til pkt. vedr. Ældrepolitik 
 
Arbejdet i distrikt og koordinationsudvalg ligger stille 
Karen Schou har bedt mig korrigere – der er stor aktivitet i distrikt 4 – Ja, men ikke noget de 
berørte ikke er orienteret om, og som har stor væsentlig interesse 
Beslutning/ kommentarer 
OK 
 
ÆS forventer at gennemføre Dialogmødet 9. september på Comwell i Middelfart – FL vil ikke 
deltage -er der en næstformand eller måske kommende formand som vil  - se bilag 
Beslutning/ kommentarer 
Der var desværre ingen der ville sige ja til at deltage pt. – FL begrundede hvorfor han fravalgte 



Hvis en af næstformændene skifter holdning inden 24. august, så kontakt FL – ellers afbud fra 
Brørup 
 
Det samme er tilfældet med Delegeret forsamlingen, her står BM som stedfortræder 
Beslutning/ kommentarer 
Tages op på senere møde – når vi har set dagsordenen 
 
BD er som bekendt flyttet til Århus, og vi vedtog på sidste møde at alle skulle gå i tænkeboks vedr. 
fremtidige tilmeldinger – HW har et forslag er der andre der har ideer 
Beslutning/ kommentarer 
HW foreslår Dorte von Qualen – det blev vedtaget – HW kontakter Dorte 
 
Vi har fået bevilget de 175.000 kr. til en rickshaw, et cykelskur og udendørs  musikinstrumenter 
Alt er sat i ordre. 
Vi har søgt om at få pengene udbetalt – men det tager tid at komme gennem alle instanser 
Musikinstrumenterne er blevet leveret 
Rickshawen kommer ca. ultimo august – det var den vi bevilgede et tilskud til på 12.000 kr. 
Cykelskuret bliver monteret af Snedkergården ultimo august /primo september  
Jeg har aftalt med Bo, at vi venter med at lave PR til efter ferieperioden 
Beslutning/ kommentarer 
HW kunne meddele at pengene var kommet 10/8– ellers ingen kommentarer 
 
ÆS har åbnet op for alle aktiviteter, men man skal selvfølgelig stadig følge 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
Skal vi bevilge beskyttelse, hvis det ønskes – f.eks. mundbind 
Beslutning/ kommentarer 
HW indkøber mundbind hos den leverandør ÆS anbefaler de skal være godkendt og gerne c2 
men ellers c1 – flergangs til frivillige og en gangs til deltagere 
 
ÆS har også åbnet for arrangementer, som vi jo også så småt er begyndt på, stadig under 
hensyntagen til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger 
I skrivende stund må vi mig bekendt stadig ikke bruge Fredenshjem til arrangementer, jeg 
undersøger til mødet 
Der er plads til 67 personer – (60 personer) – se bilag 
Beslutning/ kommentarer 
FL gennemgik notatet , der var enighed om Fl.s udlægning – det vedlægges referat 
 
Mail og telefon med Karen Skou 
Karen vil gerne komme til vores bestyrelsesmøde 12. oktober 
Beslutning/ kommentarer 
FL orienterer Karen Skou om at hun er velkommen til vores bestyrelsesmøde 12. oktober kl. 9.00 
i Brøruphallen 
 
Glad Motion – vi har møde om overtagelse på fredag 
Beslutning/ kommentarer 



Det er de 4 lokalformænd der skal mødes med Sinne – for at få tingene rigtigt på plads 
Bl.a. skal der ikke mere betales kontingent af hverken frivillige eller deltagere 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
PW 
Er der forslag til fremtiden for indkøbskørsel 
Beslutning/ kommentarer 
Vi nedlægger indkøbsordningen 
 
Status frivillige 107 
Beslutning/ kommentarer 
Der blev spurgt til et par frivillige – de var fravalgt som aftalt 
 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
PW sender liste ud over mærkedage 
 
JB 
Statusrapport for igangsættelse af aktiviteter – kun for aktiviteter som ikke er repræsenteret på 
mødet  
Vågetjenesten: 
Mona og Jonna har været rundt på alle kommunens plejecentre og afleveret vores nye 
materiale. Er blevet taget rigtig godt imod alle steder. 
Har også talt med nogle sygeplejersker inden for hjemmeplejen. 
Mona har samtale med 3 nye vågere den 18. aug. 
Holder møde den 24. aug. for alle vågere i foreningshuset. JB deltager. 
Der er ikke meget aktivitet i vågetjeneste, men vi håber det kommer. 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen bemærkninger 
 
Bisidder/ledsager tjenesten: 
Ingen særlig aktivitet. 
Beslutning/ kommentarer 
Det blev nævnt at ISN stopper som koordinator – men ikke noget nærmere om tidspunkt og om 
det gælder Lundtoft også 
 
Skubbere: 
Er i gang med at skubbe beboere på Lundtoft. 
Der mangler skubbere, så er der nogen der kender nogen.... 
Beslutning/ kommentarer 



Bestyrelsen vil se om de kender nogen – måske var det en ide at høre de frivillige for at udvide 
netværket – annoncering dur ikke – men måske en god historie i JV og Ugeavisen med lidt 
billede 
 
Glad Motion: 
Går i gang i dag, 10.8.20, spændt på hvor mange der kommer. 
Der har været afholdt generalforsamling i Glad Motion. Vi hører fra Stina. Hun har holdt ferie. 
Ingrid spørger om hun skal opkræve de 20,-kr. pr. pers. pr sæson, som hun plejer 
Beslutning/ kommentarer 
Der skal ikke betales – ellers ingen kommentarer 
 
Demenscafe: 
Starter op igen den 3. september 2020. 
Beslutning/ kommentarer 
JB uddybede  - det foregår i køkkenet på Fredenshjem – Demenskonsulenten taler med den 
pårørende og vi har den demente – JB er nr. 2 
 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
KP 
Medlemsstatistik – 1203 – tilgang siden sidst 18 
Beslutning/ kommentarer 
Kamma cykler ud med velkomstbrev med mere til de godt 30 – der ikke har fået pga. corona 
KP fortæller at vi ikke kan få ”det sker” placeret rundt omkring i byen, som vi plejer, hverken 
apotek, lægehus og lign. 
 
Status på besøgsvenner, aflastningsvenner og pårørendevenner 
Beslutning/ kommentarer 
Vi har fået invitation til en workshop vedr. pårørendevenner -  JB undersøger nærmere men IL 
og FL deltager gerne – hvis Brørup vælger at sende deltagere 
 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
ingen 
 
MH 
Status skolevenner  
Beslutning/ kommentarer 
Ingen aktivitet pt. 
 
Status skak 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen aktivitet pt. – Vi har kun 1 skakspiller tilbage – KM foreslog vi afsøgte markedet 



 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
BM 
Kort status Lundtoft – alle har modtaget referat fra sidste møde 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer ud over det der står i referatet 
 
Andet 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen 
 
HW 
Noget på hjerte 
Beslutning/ kommentarer 
Nej 
 
KM 
Noget på hjerte 
Beslutning/ kommentarer 
KM syntes at det måske ikke altid var nødvendigt at rundsende mails til alle – kun i de tilfælde, 
hvor det gav mening 
 
EH 
Noget på hjerte 
Beslutning/ kommentarer 
EH efterlyser de små navneskilte – PW tager action 
 
 
Pkt. 5 
Økonomi 
Halvårsrapport med afvigelser på indtægter og udgifter – regnskab og budget pr. 30/6 er 
fremsendt 
Status 31/7 
Beslutning/ kommentarer 
HW meddelte at vi skal indsende regninger til ÆS for at få det bevilgede tilskud på 10.000 til 
Vågetjenesten– det gør hun nu  
Vi er budgetmæssigt ca. 40.000 under det budgetterede – så vi har råd til at lave de 
arrangementer og tiltag på aktiviteter - som vi gør 
 
 
Pkt. 6 
Ledelse og samarbejde 



 
I skal finde ud af hvad I vil med dette punkt fremadrettet 
F.eks.  redigering af Lokal Håndbog 
Beslutning/ kommentarer 
Flere udtrykte at det ville være ærgerligt at miste Lokal Håndbogen  
Tages op igen senere – når vi i bestyrelsen er lidt klogere 
 
 
Pkt. 7 
Ældrepolitik 
Fl har ikke haft overskud til at involvere sig kraftigt i ældrepolitik 
F.eks. har Vejen Kommune ikke sendt materiale til ÆS vedr. ekstra rengøring – der ser ud til at 
være forskel på hvordan man må besøge på de forskellige plejehjem/centrer 
Beslutning/ kommentarer 
Behandlet under pkt. 3 
 
 
Pkt. 8 
Evaluering af arrangementer 
 
Mandag !5. juni. – Brian Reinholdt på Lundtoft 
En fantastisk eftermiddag hvor Brian underholdt med musik og sang for de ældre. 
Arrangementet blev holdt i haven mellem de gamle og nye bygninger – så vi ikke skulle ind på 
Plejehjemmet. Beboerne var placeret henholdsvis på terrassen og altanen 
Personalet med Birgitte i spidsen er helt fantastiske, de havde sørget for saftevand – og da 
musikken gik i gang dansede de med beboerne både dem der kunne stå selv og dem i kørestol. 
En uforglemmelig oplevelse 
Beslutning/ kommentarer 
Os der var der syntes det var fantastisk – en superfin eftermiddag  
 
Søndag 19. juli – Brian Reinholdt i Brøruphallen 
Laue havde sørget for en flot opdækning med blå duge – og god plads imellem stolene  
Både gæster og Brian havde en rigtig god oplevelse 
Beslutning/ kommentarer 
Ca. 90 deltagere – som havde en rigtig god eftermiddag 
 
 
Pkt. 9 
Kommende arrangementer 
 
De arrangementer vi er nødt til at aflyse vil vi informere om på vores hjemmeside, lokalt 
nyhedsbrev opslag på Fredenshjem 
 
For alle arrangementer gælder at vi selvfølgelig overholder de til enhver tid gældende 
anbefalinger Fra Sundhedsstyrelsen 



 
Onsdag 12. juli – Eva Brink Hansen i Brøruphallerne 
FL byder velkommen 
Bemandingen er på plads 
Laue dækker bordene som sidste arrangement 
FL bestiller boller og kage i Brugsen – og henter 
Laue sørger for drikkevare (også sukkerfri sodavand) og kaffe 
Er der erfaringer fra sidst vi skal være opmærksomme på 
FL instruerer på dagen kl. 13 
Beslutning/ kommentarer 
Der var ingen af hjælperne fra sidste arrangement som havde forslag til ændringer  
Så vi bør have styr på det hele 
 
Søndag 16. august – Politibetjent på Grønland  
Aflyst 
Beslutning/ kommentarer 
På programmet næste år 
 
Søndag 6. sept. – Høstfest 
Vi har aftalt aflysning – men jeg har ikke gjort noget 
Vi kan gennemføre arrangementet – med lidt øget mandskab og begrænset deltagerantal 
Fortæring vil også koste lidt ekstra – f.eks fra markedsrestauranten 
FL orienterer yderligere på mødet -      
Beslutning/ kommentarer 
Arrangementet blev vedtaget og med et budgetteret underskud på ca. 10.000 kr 
Max 70 personer 
 
Onsdag 16. sept. – 2 dages tur 
Aflyst 
Beslutning/ kommentarer 
Tages måske op i programmet for næste år 
 
Søndag 20. sept. – Vinsmagning 
Bør kunne gennemføres 
Kan flyttes til Foreningshuset, hvis Fredenshjem ikke er åbnet for arrangementer 
Det har selvfølgelig økonomiske konsekvenser 
Beslutning/ kommentarer 
Vi gennemfører på Fredenshjem max 60. personer 
Vi skal have flaskevand – i stedet for kander 
FL er tovholder 
 
Søndag 4. oktober – Rejse gennem dansk revysangs historie 
Bør kunne gennemføres  
Kan flyttes til Foreningshuset, hvis Fredenshjem ikke er åbnet for arrangementer 
Det har selvfølgelig økonomiske konsekvenser 



Beslutning/ kommentarer 
Vi gennemfører på Fredenshjem max 60 personer 
MH er tovholder 
 
Onsdag d.14. okt. – Besøg på Lille Veum 
BM undersøger om det kan gennemføres og på hvilke vilkår 
Beslutning/ kommentarer 
Vi er meget velkomne 
BM er tovholder 
 
Søndag 1. nov. – Brunch med musik og fællessang 
Bør kunne gennemføres med brunch udefra -og som det er pt. uden fællessang 
Brunch udefra koster selvfølgelig mere 
Kan flyttes til Foreningshuset, hvis Fredenshjem ikke er åbnet for arrangementer 
Det har selvfølgelig økonomiske konsekvenser 
Beslutning/ kommentarer 
Tages op på næste møde 
 
Onsdag den 16. sept. – Frivillighedsarrangement På Søgården 
Kan selvfølgelig som aftalt på sidste møde flyttes til november 
FL orienterer på mødet –  
Beslutning/ kommentarer 
Arrangementet blev godkendt med en bugetteret udgift efter tilskud og egenbetaling på 26.000 
kr. 
FL laver invitation 
FL er tovholder 
 
Lørdag 10. oktober – Foreningshuset - Selvbetalt fest for bestyrelse, suppleanter og koordinatorer 
med påhæng       
Beslutning/ kommentarer 
Arrangementet er godkendt – som det blev skitseret – FL laver indbydelse 
 
Da vi i disse cornatider har oplevet tingene kan ændre sig meget hurtigt, vil jeg foreslå at 
formand og en af næstformændene eller kasseren har bemyndigelse til at ændre og evt. aflyse 
arrangementer uden at hele bestyrelsen skal høres 
Beslutning/ kommentarer 
Bred enighed om at det var OK 
 
 
Pkt. 10 
Program 2021 
 
Lovet oplæg er vedhæftet– så I kan arbejde videre på det (skal udskrives) – se bilag 
Tidsplanen er også vedhæftet, men arrangementer og aktiviteter skal være fastlagt primo 
september incl. Budgetter    



IL/FL tilbyder at tilrette grovtekster 
FL tilbyder at opstille budgetforudsætninger 
Såfremt det fremsendes til FL ultimo uge 35 – kan det samlede program præsenteres på mødet 
den 14. sept. – så har LJ 14 dage til at redigere teksterne 
Beslutning/ kommentarer 
Der er møde hos KM den 17. aug.  hvor de resterende arrangementer lægges i programmet  
FL opstiller budget forudsætninger 
IL/FL laver tekster på basis af tilsendte grovtekster og budgetter – skal være fremsendt sennest 
ultimo uge 35 
 
 
Pkt. 11 
Eventuelt 
 
Næste møde – 14. september kl. 9.00 
Beslutning/ kommentarer 
De næste møder afholdes kl 9.00 i Brørup Hallerne 
 
BM orienterede om at man efter det ordinære møde, gerne ville snakke fremtid sammen uden  
FL. s deltagelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


