
Referat 
 
Ordinært Lokalbestyrelsesmøde – mandag den 14. september kl. 9.00 i Foreningshuset 
 
Deltagere  Bestyrelse og suppleanter og Dorte von Qualen (delvis) 
Afbud  PW, EH, KP 
 
Pkt. 1. 
Velkomst 
 
Brøruphallen sørger for Kaffe og brød 
BM klarer det til balancen 
Beslutning/kommentarer 
Alt var til UG 
 
 
Pkt. 2 
Referat fra mødet 10. august 
 
Er der et referat fra ”eftermødet” og fra Programmøde 17. august hos KM 
Beslutning/kommentarer 
Nej der er ingen referat 
 
Vi har ikke fået en skriftlig godkendelse på vores tilskud fra ”Sommerpakken” – men HW har sendt 
opgørelse over vores arrangement onsdag den 12. juli – så må vi se 
Beslutning/kommentarer 
Vi har modtaget tilskuddet 
 
FL har på egne og lokalbestyrelsens vegne sendt afbud til dialogmøde 9. sept. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Jeg håber HW har haft et positivt møde med Dorte vedr. tilmeldinger – hun er skrevet ind i 
Program 2021 
Beslutning/kommentarer 
OK – Dorte var med i dag til pkt. 1 0g pkt. 10 
 
Vi har indkøbt mundbind som aftalt på sidste møde – dem der har behov til en aktivitet eller et 
arrangement kan afhente hos HW 
Beslutning/kommentarer 
De vaskbare blev udleveret til bl.a. BM 
 
Vi har holdt de sidste møder vedr. overdragelse af Glad Motion – Der bliver overført ca. 39.000 kr. 
til KOUs kasse, som HW sidder på – Overdragelsen er pr 1. september – KOU skal på næste møde 
tale om detaljer vedr. velkomst – skal pengene i år blive i KOU mm. 



Beslutning/kommentarer 
Taget til efterretning 
 
Har JB eller andre fået en officiel melding fra ISN vedr. stop og dato, hvad med Lundtoft – af 
hensyn til Programtekst 
Beslutning/kommentarer 
ISN fortsætter til årsmøde 2022 
 
Er der kommet nogen emner til skakspillere, Skubbere mm.– som det blev foreslået af KM 
Beslutning/kommentarer 
Ingen  skakspillere men 2 nye Skubbere IP sørger for oprettelse 
 
Er der kommet navneskilte 
Beslutning/kommentarer 
Delvis – PW udleverer til de respektive når han modtager skiltene 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
Vi er ca. 905.000 medlemmer og 22.600 frivillige – Vi har faktisk fået mange nye medlemmer i år 
ca. 46.000, men gentegnings % er faldet til 91,3 fra 97,6 – sikkert corona – andre bud 
Beslutning/kommentarer 
Der var ingen der bød ind med andre forslag – vi holder øje med om det er fortsættende 
 
Landsbestyrelsen informerer fra møde 18. august 
 
Vi bliver opfordret til at sende materiale og oplevelser vedr. covid 19, så landsbestyrelsen kan 
komme med et udspil til politikerne– hvad kan/ skal der gøres her og nu I ældreplejen, både i 
private hjem og på plejehjem  
Beslutning/kommentarer 
BM har fået et notat fra Bo Smidt – vedlægges referatet 
 
Amstrup og Baggesen er valgt som totalentreprenør på ombygningen af kælder og stueetage i 
Snorregade 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Det er besluttet at Delegeret forsamlingen holdes over 1 dag den 24. november – der er ingen 
fællesspisning og overnatning – mødet starter kl 10 og forventes færdigt ca. kl. 18 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Distrikt 4 har indbudt til årsmøde og formandsmøder op til Delegeret forsamlingen 



FL har meldt afbud – KM har meldt sig til et minimøde for bestyrelsesmedlemmer – FL har tilmeldt 
incl. Frokost, der var ikke andre der var interesserede 
Beslutning/kommentarer 
OK fra KM – ellers ingen kommentarer 
 
Vi har KOU møde den 10. september – hvor vi bl.a skal konstituere os – jeg har sat et punkt på 
dagsordenen vedr, sammenlægning  - Karen Skou deltager i mødet 
FL orienterer på mødet 
Beslutning/kommentarer 
FL orienterede om de andre lokalafdelingers holdning, suppleret af HW – Hverken Vejen , 
Holsted eller ÆS syntes om ideen – den bliver skrinlagt og kan tages op igen hvis der blæser nye 
vinde 
 
HW har måske fundet et lokale i Nørregade til opmagasinering af alle vores ting 
Skal HW og FL se på det 
Beslutning/kommentarer 
HW og FL ser på det 
 
Sundhedsstyrelsens pulje , hvor vi fik ca. 175.000, her kører projektet – der er sendt tegning ind på 
cykelskuret og vi afventer ankomsten af en rickshaw – og musikinstrumenterne er som tidligere 
nævn både leveret og betalt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Jørgen Schultz stopper som lokalredaktør hos Ugebladet og JV – han har været kontaktperson 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Der er åbnet for at søge lokalforeningspuljen ISOBRO – skal vi søge – hvad skal vi søge til – hvem gr 
det 
Beslutning/kommentarer 
FL søger til frivillighedsarrangement 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
PW 
Status på frivillige  
Beslutning/kommentarer 
111 frivillige 
 
Andet 
Beslutning/kommentarer 
Ingen aktivitet på indkøbskørsel 



JB 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
Ikke noget nyt 
 
KP 
Medlemstal – nye medlemmer - uddeling af velkomst – uddeling af Det SKER 
Beslutning/kommentarer 
Vi er 1207 medlemmer , stigning på 4 fra sidste møde – men vi har fået 12 nye – så vi har mistet 
8 
 
Møde for besøgsvenner 
Beslutning/kommentarer 
Rigtig godt møde. Vi har fået en ny besøgsven – vil KP oprette 
 
KP har spurgt flere om de ville være frivillige – 1 med stor sandsynlighed – mange nej tak 
 
 
MH 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
MH har sendt mail til Helle – men har ikke fået svar 
 
BM 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
Møde på Lundtoft 21. september 
Ja fra et formandsemne 
 
HW 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
KM 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
EH 
Noget nyt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
 



 
Pkt. 5 
Økonomi 
 
Er der spørgsmål til de udsendte budgetter og balance pr ultimo august 
Har HW nogen tilføjelser 
Beslutning/kommentarer 
Materiale var udsendt - HW orienterede yderligere 
 
 
Pkt. 6 
Ledelse og samarbejde 
 
Nogen der har noget på hjerte 
Beslutning/kommentarer 
Det blev foreslået at lave et internt notat med navne på forslag til bestyrelsen – tages op på 
næste møde 
 
 
Pkt. 7 
Ældrepolitik 
 
 
Er der nogen der har noget på hjerte 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
 
Pkt. 8 
Evaluering af arrangementer 
 
14. august Eva Brink Hansen 
Beslutning/kommentarer 
Rigtig hyggelig eftermiddag – vi var 71 
 
6. september Høstfest 
Beslutning/kommentarer 
Rigtig hyggelig middag/eftermiddag – vi var 76 
 
 
 
Pkt. 9 
Kommende arrangementer 
 
Søndag den 20. september – Vinsmagning – Fredenshjem 



Tovholder FL 
Annonceres på hjemmeside 
Plakater i Butikker – Vil EH dele rundt – skal FL eller PW udarbejde 
Lokalt Nyhedsbrev PW senest 11. sept. 
Kontakt til Brugsen FL 
Hjælpere IL, MH, BH, LJ og JFJ 
Tilmelding til Bodil Dam 
Bestyrelse med påhæng er tilmeldt -max 60 personer 
Ingen annoncering 
Beslutning/kommentarer 
Hjælpere er IL, KM, HC, JB, TB 
Vi mødes 12.45 
 
 
Søndag den 4. oktober - Revysangens historie -Fredenshjem 
Tovholder MH 
Hjælpere BH, IP og OP 
Annoncere på hjemmesiden 
Plakater i butikker – Vil EH dele rundt – Skal FL eller PW udarbejde 
Lokalt Nyhedsbrev PW 
Notere navne – max 60 personer 
? 
Beslutning/kommentarer 
Husk at notere navne 
 
Onsdag den 14. oktober – Lille Veum 
Tovholder BM 
Hvor mange personer 
Annoncering på hjemmeside 
Plakat i Butikker – Vil EH dele rundt –  
Lokalt Nyhedsbrev 
? 
Beslutning/kommentarer 
HW hjælper ved kassen 
BD skal have besked om antal deltagere 
 
Søndag den 18. september Banko 
BM kører det som sædvanligt 
Husk at notere navne 
 
Søndag den 1. november – Brunch med musik og sang  - Fredenshjem 
Tovholder FL  
Hjælpere IL, IP, OP, JB, TB 
Max 60 personer 
Tilmelding til Bodil Dam 



Annoncering på hjemmeside 
Plakater i butikker – EH – Udarbejde PW eller FL 
Lokalt Nyhedsbrev PW 
? 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Torsdag den 17. september på Søgården – Frivillighedsarrangement 
Arrangement iht. Indbydelse 
Pt. 62 tilmeldte 
Hjælp til fordeling af aktiviteter 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
Lørdag den 10. oktober – Foreningshuset – bestyrelsesarrangement 
Tovholder FL 
FL kalder på forstærkning – når vi ved hvem der kommer 
Der er pt ikke mange tilmeldt 
Beslutning/kommentarer 
JB tager fat i MT og Jonna 
 
 
Pkt. 10 
Program 2021 
 
Oplæg til programtekst er vedhæftet, incl. bestyrelse og aktiviteter 
Bedes gennemgået inden mødet 
Beslutning/kommentarer 
Programmet blev gennemgået – FL/IL foretager de sidste ændringer 
Vi laver ”Tavleprogram” og flyers på 2 dages tur 
DvQ -skriver til de tilmeldte til besøg på rådhuset og til 2. dages turen og giver FL en 
tilbagemelding 1. oktober 
 
 
Pkt. 11 
Eventuelt 
Næste møde 12. oktober kl. 9.00 i Brøruphallen 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
 
 
 
 


