
 
Referat 
 
Lokalbestyrelsesmøde – mandag den 2. november kl. 9.00 i  mødelokalet i Brøruphallerne 
 
Deltagere:  Bestyrelsen, suppleanter og Dorte van Qualen (DvQ) 
Generelt:  Hvis du føler dig syg eller ikke er tryg ved at møde op, kan du trygt melde afbud. 

Både Brørup Hallerne og os selv overholder selvfølgelig alle corona restriktionerne 
Husk mundbind 

 
Afbud: Ingen 
 
 
Pkt.1 
Velkomst 
Laue klarer det meste – BM resten 
 
Beslutning/kommentarer 
Fuld tilfredshed 
 
 
Pkt. 2 
Referat fra mødet 14. september og opfølgning på referat fra 14. september 
 
a. 
FL har på vegne af Brørup meldt afbud til den noget amputerede Delegeret forsamling. 
En enig Landsbestyrelse har på sit møde i dag tirsdag den 27. oktober 2020 besluttet at 
udsætte årets delegeretmøde. 
Årsagen hertil er, at Landsbestyrelsen har lagt et forsigtighedsprincip til grund, da 
konsekvenserne af det voksende smittetryk i værste fald kan være fatale. 
Landsbestyrelsen er opmærksom på, at beslutningen fraviger vedtægtens § 15.8, men 
finder at denne helt ekstraordinære sundhedsmæssige trussel nødvendiggør udsættelsen. 
Delegeretmødet søges afholdt, så snart det er forsvarligt. På kommende 
landsbestyrelsesmøder vil muligheden og forsvarlighed af at afholde delegeretmødet 
derfor indgå som et fast punkt på dagsordenen. 
Materialet til brug for delegeretmødet vil blive udsendt til alle delegerede på sædvanlig vis 
den 6. november 2020. 
 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
 
b. 
De fleste af lokalafdelingens ting er flyttet på lager hos Kaj Kristiansen, Nørregade 39, Brørup. 
HW har lavet en formel kontrakt 
Vi skal kontakte Kaj, hvis vi skal bruge ting fra lageret. 



Grillvogn er stadig hos LJ. 
 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
c. 
FL har ikke hørt noget nyt fra Bo vedr. cykelskur 
 
Beslutning/kommentarer 
BM tager det op på møde med Bo 10. november 
 
d. 
Vi afventer stag svar på vores ISOBRO ansøgning 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
e. 
FL har på alle lokalafdelingernes vegne søgt §18 tilskud, kopi af ansøgningsskemaet er udsendt til 
bestyrelsen og til KOU. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
f. 
Program 2021 kører efter planen, KK har modtaget korrektur på hele programmet incl. Billeder, og 
det er på vej til trykkeren. 
FL afleverer flyer på 2-dages turen, den ”hurtige” programoversigt og følgebrevet  til trykkeren en 
af de nærmeste dage. 
Ingen har sagt nej til at omdele programmet, så alle der plejer er med. 
KP har meddelt vi har konvolutter. De bedes afleveret til FL, så de er klar når IL og FL pakker. 
Der er opstået lidt tvivl vedr. bestyrelsens tilmelding til 2- dages turen. DvQ anmodes om at tage 
listen med så vi kan gennemse. 
Beslutning/kommentarer 
Vi vedlægger udover det allerede aftalte en flyer hvor vi søger besøgsvenner og en kort omtale 
af hvad vores bisiddere kan 
 
g. 
Vi besluttede enstemmigt at aflyse de resterende arrangementer året ud og godt for det med 
regeringens nye stramninger 
FL mener ikke vi skal tage beslutninger på arrangementer i det nye år på nuværende tidspunkt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
h. 
ÆS gav os mulighed for at bruge ”spis sammen pengene” kr. 5000 på en anden aktivitet. 
Rigtig mange af vores besøgsvenner/besøgsværter har sagt ja til vores tilbud om at spise sammen. 



Vi har lavet aftale med SuperBrugsen, drikkevarerne er kørt ud til besøgsvennerne, der selv henter 
deres platter. De første spiser den 2. november.  
Beslutning/kommentarer 
Der er 10 besøgsvenner der har benyttet sig af tilbudet i alt 29 kuverter 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
a. 
Vi er pt. 906.253 medlemmer og 22.332 frivillige  på landsplan. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
 
b. 
Sidste notat fra Landsbestyrelsen er sept. Der var ikke noget af væsentlig interesse for os, bortset 
fra at behandlingen af godtgørelser er udskudt til et senere møde. Det gælder sikkert også 
telefongodtgørelse 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
c. 
FL har forsøgt nøje at gennemgå virkningerne af de nye corona restriktioner,  både for vores virke i 
Ældre Sagen og som privatpersoner. Jeg vil anbefale alle at gennemse frivillighedsportalens  
nyhedsbrev fra uge 44.26.10 og ”klikke” jer igennem materialet, så kan vi på mødet debattere 
indholdet. 
Bilag vedlagt. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
d. 
I frivillighedsportalen uge 37 ekstra er der lidt omkring det facebookskriveri, der har været vedr. 
den ”rige” Ældre Sagens brug af ressourcer.  
Bilag vedlagt 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
e. 
Nu har vi jo godt nok lukket ned indtil Nytår, men vi skal  have udarbejdet en beredskabsplan, som 
kan ligge klar, hvis vi senere får et covid 19 tilfælde iblandt os eller vores gæster. 
Beslutning/kommentarer 
FL laver et udkast 
 
f. 



Det er FL meget magtpåliggende, at vi gør så meget som muligt for at gennemføre alle vores 
aktivitetsområder, der støtter op omkring demens, ensomhed mm. Vi må sammen være kreative, 
selvfølgelig indenfor de gældende anbefalinger, og både vores frivillige og vores borgere skal være 
trykke. Det selvfølgelig 100% OK, at melde fra. 
Beslutning/kommentarer 
JB følger op med bla. Ingrid 
BM nævner for Bo at vores meldinger er at der sker for lidt – fysioterapi – motion for beboerne 
 
g. 
På sidste møde talte vi lidt om KOU møde den 10. sept., men snakken gik så meget på punktet 
vedr. sammenlægning, at jeg – så vidt jeg husker – ikke fik fortalt, hvordan KOU har konstitueret 
sig frem til næste Årsmøde. 
 
Formand   FL 
Næstformand JEI – John Erling Iversen, Holsted 
Kasserer  HW 
Sekretær  FL 
Ældrepolitisk kontakt FL 
Program   KK 
Beslutning/kommentarer 
Konstitueringen gælder frem til årsmødet 2021 
 
h. 
FL har skrevet sammen med Bente på Aktivitetscenter Fredenshjem. Der var nogle misforståelser 
vedr. brug af Fredenshjem. Det, der blev skrevet om i opfølgningen, er blevet clearet. 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
i. 
Vores grillarrangement er flyttet fra den 18.august til den 25. august, da Vejen havde reserveret 
grillen.  
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
j. 
FL har anmeldt dato og sted for afholdelse af vores årsmøde i 2021. 
FL håber, vi kan afholde mødet, om ikke andet så uden spisning på stedet, men måske en mere 
kreativ løsning. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
k. 
Vi skal have lavet en bemandingsplan for 2020. Den kan laves på den ”hurtige ” programoversigt. 
Hvem vil påtage sig, at få den lavet. 
Beslutning/kommentarer 



HW laver et forslag til bemandingsplan 
 
l. 
Vi skal beslutte datoer for bestyrelsesmøder, i hvert tilfælde frem til Årsmødet. 
Skal FL lave forslag?  
Beslutning/kommentarer 
!. mandag hver måned – juli, hvis 1. mandag er en helligdag 2. mandag  
 
m. 
Nu da corona restriktionerne har begrænset vores muligheder, og vi samtidig har lidt på 
kistebunden, skal vi så gøre lidt andet godt. 
Vi kunne, i lighed med det vi gjorde i påsken, give en juledekoration til stuerne på Lundtoft og til 
vores besøgsværter. 
Beslutning/kommentarer 
God ide – BM vender tilbage med antal stuer til FL 
Vi kunne også minde vores frivillige om, at vi er her endnu, med en lille julegave i form af en flaske 
portvin. 
Beslutning/kommentarer 
God ide – Alle koordinatorer gennemgår lister over frivillige i denne uge og melder ind til PW – PW 
sender aktuel liste til FL – koordinatorer klarer udleveringen – fl laver liste så der ikke bliver 
dobbeltgængere 
 
Julefrokost i bestyrelsen kan heller ikke gennemføres som vi plejer, men! 
Beslutning/kommentarer 
Vi slutter vores møde den 7. december med en lille jule platte 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
FL har ikke forberedt bordet rundt, men kun medtaget de skriftlige indlæg, der blev bedt om i mail 
af 24.10. 
Beslutning/kommentarer 
Ingen 
 
JB 
Social humanitære: 
Glad Motion – motion med demente – har været i gang siden midt aug. med ca. 15 deltagere. Men 
holdet har besluttet at holde en pause (corona) foreløbig i november måned. 
 
Skubbere – kørestole – er i gang, med hensyntagen til vejret, skiftende antal kørestole. 
 
Demenscafeen. 
Kører som vanligt med demenskonsulenterne. 
 



Vågetjenesten. 
Vågetjenesten er i gang,  der har været vågninger i september og oktober (4). 
Der er nogle vågere der har meldt ud, at de gerne er fri under coronaen, andre kører på med mest 
mulig hensyntagen til dem selv. 
Planlagte møder for vågerne i november og julefrokosten er aflyst.  
 
Kamma redegør selv for besøgsvenner m.v. 
 
Bisidder/ledsager. 
Der har været lidt aktivitet. 
Beslutning/kommentarer 
Vi gør lidt for at gøre opmærksom på vores bisidder ordning 
 
KP 
Vi er 1212 medlemmer.  
Vi har fået 8 nye medlemmer siden sidste møde, men vi har også mistet. Sidst var vi 1207. 
Spis Sammen arrangement med besøgsvenner er under pkt. 2 
Beslutning/kommentarer 
Vi vedlægger flyer vor vi annoncerer efter nye besøgsvenner – vi mangler pt. 4 
KP kontakter pårørendevenner – om der skulle være emner 
 
 
Punkt 5 
Økonomi 
Det er usandsynligt, at vi når at udsende regnskab/budget pr. ultimo oktober, men hvis nogen går 
ind på ultimo oktober,  for at se hvordan det går med økonomien, skal de lige være klar over, at vi 
har fået små 40.000 kr. fra Glad Motion og har 43.000 kr. stående til cykelskur, som skal 
tilbagebetales, hvis byggeriet ikke bliver til noget. 
Økonomien ser desværre stadig alt for godt ud, uden af have regnet et plus på ca. 120.000 kr. 
Beslutning/kommentarer 
Lidt debat om vor ovenstående beløb figurerer i budgettet – HW redegjorde – vi må gerne bruge 
vores penge 
 
 
Pkt. 6 
Ledelse og samarbejde 
 
Ingenting til behandling – kommer senere under fremtid 
Beslutning/kommentarer 
Tages op på et senere møde 
 
 
Pkt. 7 
Ældrepolitik 
 



Ingenting til behandling 
 
 
Pkt. 8 + 9 
Arrangementer  
 
Udgår pga. aflysninger 
 
Pkt. 10 
Fremtid 
 
Der fremsendes internt notat til bestyrelse og suppleanter. 
Bilag vedlagt. 
 
 
Pkt. 11 
Eventuel 
 
 
Næste møde 
Beslutning/kommentarer 
7. december kl. 11.00 Brørup Hallerne - Mødelokale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


