
Referat 
 
Lokalbestyrelsesmøde – mandag den 7. december kl. 11.00 i mødelokalet i Brørup Hallerne 
 
Deltagere:  Bestyrelsen, suppleanter DvQ og Jens Madsen (JM) 
 
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 anbefalinger og 
restriktioner 
Husk Bundbind 

Afbud: Peter Warming 
 
 
 
Pkt. 1.  
Velkomst 
 
Laue klarer det hele 
Beslutning/kommentarer 
Det klappede til ug med kryds og slange 
 
 
Pkt. 2 
Referat af møde 2. november 
 
a. 
Fl har modtaget mail fra Bo Smidt (Lundtoft), at cykelskur er ved at være færdigt, og har senere 
modtaget faktura fra tømrerfirmaet på udført arbejde – som er videresendt til HW til betaling, og 
det er garanteret allerede sket 
Beslutning/kommentarer 
FL har fået en aftale med Bo den 21. dec., hvor avisen kommer forbi 
 
b. 
FL har fremsendt kopi af godkendelse af vores ISOBRO ansøgning til Frivilligarrangement 
Beslutning/kommentarer 
Ingen  
 
c. 
Evt. kommentarer til §18 ansøgning – efterfulgt af fortrolig mundtlig orientering  
Beslutning/kommentarer 
Taget til efterretning 
 
d. 
Vores årsprogram er på vej ud – skulle gerne være omdelt senest 9. december 
Beslutning/kommentarer 



ingen 
 
e. 
FL har lovet at lave et udkast til en beredskabsplan – den kommer inden jul 
Beslutning/kommentarer 
FL klapper hesten – det jager ikke pt. 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
a. 
VI er pt 910.147 medlemmer og 20.932 frivillige pr. 30. 11 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
b. 
Der har i frivillighedsportalen i uge 47 og 48 været henvisning til et par høringssvar på hhv. den 
nye ”Epidemilov ” og ”Ret til tidlig pension” – alle har selvfølgelig lov til at have deres egen 
mening, men det er vel også rart at vide hvad ÆS’s holdning er – så derfor kig det igennem – det er 
vedhæftet mødeindkaldelsen 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
c. 
Der har også været opslag om puljemidler mod ensomhed – vi kunne søge mellem 100.000 og 1 
mill. kr. – jeg havde ingen ideer og har ikke hørt fra andre – så der er ikke søgt 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
d. 
ÆS har besluttet at give et tilskud på 50 kr./frivillig til julegaver – vi giver portvin som aftalt da 
meddelelsen kom for sent til at vi kunne nå at beslutte yderligere – vi har jo så allerede gjort mere 
end vi plejer 
Portvinen er på vej ud sammen med en hilsen 
Beslutning/kommentarer 
Tilskuddet er kommet – vi gør ikke yderligere 
 
e. 
Juledekorationerne til Lundtoft er afleveret – og vi har modtaget nogle søde takkeskrivelser 
Inden vi mødes mandag den 7.12 har Besøgsværterne også fået deres 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
f. 
HW udsender bemandingsplan til godkendelse og kommentarer på mødet 



Beslutning/kommentarer 
HW udsender den endelige plan 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Der er ikke forberedt bordet rundt – men vi kan selvfølgelig debattere evt. skriftlige indlæg som 
måtte komme inden mødet 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
KP meddeler vi 30.11 er 1210 medlemmer det er en tilbagegang på 2 siden 2.11 til trods for vi har 
fået 13 nye. 
Beslutning/kommentarer 
KP ville gerne vide om der var nye efter udlevering af programmer – alle til dato har fået 
programmet 
 
 
BM har rundsendt referat fra koordinationsudvalget på Lundtoft – giver det anledning til 
spørgsmål 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
PW – vi er 114 frivillige – Thyge busk er blevet slettet som besøgsven og Bent Hansen som 
arrangementsfrivillig – det er ikke korrekt – Hans Chr. Thomsen skal oprettes som 
arrangementsfrivillig 
Beslutning/kommentarer 
KP genfremsender oplysninger på Thyge Busk, Bent Hansen til føjes som arrangementsfrivillig – 
KM sender oplysninger til PW på HCT 
Christian Gammelgård er nu kun skubber  
 
 
Pkt. 5 
Økonomi 
 
HW rundsender regnskab og budgetopfyldning inden mødet 
Beslutning/kommentarer 
HW forklarede afvigelse – ellers ingen kommentarer 
HW indkøber det nye betalingssystem og hvad der hører til 
 
HW vil sammen med FL lave en gennemgang – så vi sikrer os at få brugt så mange §18 midler i 
2020 som vi kan forsvare. 
Beslutning/kommentarer 
HW finder et tidspunkt 



 
HW orienterer om vores besøg fra ÆS’s regnskabsafdeling (vores revisor) 
Beslutning/kommentarer 
Endnu ingen tilbagemelding 
 
 
Pkt.6 
Samarbejde 
 
Behandles ikke 
 
 
Pkt. 7. 
Ældrepolitik 
 
Behandles ikke 
 
 
Pkt. 8  
Evaluering 
 
Behandles ikke 
 
 
Pkt. 9 
Kommende arrangementer 
 
FL beder om lov til at beslutte om vi gennemfører eller aflyser Nytårstaffel 3. januar – når vi 
kender mere til forsamlingsbegrænsninger fra nytår 
Tilsvarende sammen med tovholderen på Tarteletspisningen og arrangementet med Nils-Peter 
den 7. februar 
Beslutning/kommentarer 
Virkeligheden overgår somme tider vores anelser 
Alle arrangementer er lukket foreløbig til 28. februar 
Vi skal på mødet i jan. Finde ud af om det er aflysning eller enkelte arrangementer flyttes 
 
DvQ skal være opmærksom på at vi max kan være 40 på Fredenshjem – så længe der er 
afstandskrav – uanset om forsamlingsbegrænsningen bliver større – det er de fysiske forhold 
Beslutning/kommentarer 
ingen 
 
 
Pkt. 10 
Fremtid 
 



Lukket punkt – behandles ikke 
 
 
Pkt. 11 
Eventuelt 
 
Næste møde mandag den 4. januar kl. 9.00 i Brørup Hallerne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


