
Referat fra Lokalbestyrelsesmøde 10. februar kl. 9.00 i køkkenet på Fredenshjem 
Deltagere: Bestyrelse og suppleanter 
Afbud: KP 
 
 
Pkt. 1 
Velkomst 
 
Alt er igen ved det gamle – LJ klarer kaffen – HW klarer fortæring – BM det skarpe 
Beslutning/ kommentarer 
Alt forløb planmæssigt selv med savnet af Kamma 
 
 
Pkt. 2 
Kommentarer til referat af 13. januar 
 
FL har ingen kommentarer – er der andre der har noget 
Beslutning/ kommentarer 
Jens Erik meddelte at han af private årsager ikke genopstiller som suppleant til Årsmødet, 
Vi takkede Jens Erik for hans indsats og Jens Erik foreslog selv at han forlod mødet. 
 
 
Pkt. 3 
Siden sidst 
 
 Vi er pt. 896.900 medlemmer, 6900 mere end 31/12 og godt 20.288 frivillige , 126 mere end 
31/12 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Der er kommet referat fra Delegeretforsamlingen 
Er der nogle der har lyst og interesse i at læse det sammen med det øvrige materiale. 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen ytrer ønske om at læse materialet igennem - det tages til efterretning 
 
Der er ikke kommet noget nyt fra Landsbestyrelsen 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
Der er pt. kun 3 nye nr. af frivillighedsportalens nyhedsbrev nr.3, 4 og 5 – der er lidt nyt til PW og 
MH vedr. generationsmøder og det kan konstateres at Vejen Kommune ikke har taget Klippekortet 
fra de ældre – FL informerer om nr. 6, hvis det når at udkomme inden mødet 
Beslutning/ kommentarer 
PW og MH havde læst info 
 



Status på ny bestyrelse og suppleanter efter årsmødet er. 
LJ er ikke længere med i bestyrelsen  
Alt er under forudsætning af at bestyrelsens forslag bliver valgt 
FL forslår at bestyrelsen anbefaler MH indtræder i bestyrelsen sammen med PW, KP – FL, JB, HW, 
og BM er ikke på valg 
Bestyrelsen foreslår Kirsten Møller, Egon Hestbech og Jørn Sørensen som suppleanter. De 2 
førstnævnte har sagt ja. FL foreslår at bestyrelsen ikke finder flere suppleanter, også selvom Jørn 
skulle sige fra. 
Beslutning/ kommentarer 
Enighed om at bestyrelsen foreslår MH til bestyrelsen sammen med PW og KP 
Enighed om at Jørn Sørensen skal ikke spørges p.t. 
 
Der blev på sidste møde forlag til et par nye frivillige Dorthe Keller Andersen og Lone Seidelin 
Mårtensson – Hvem tager kontakt 
Beslutning/ kommentarer 
FL kontakter Lone Seidelin om evt. våger og HW kontakter Dorthe Keller Andersen om evt. 
bisidder 
 
FL deltager 7. februar i møde med Kommunen ( Gitte Fallentin og Sinne Tarp) sammen med de 
øvrige lokalformænd – FL referer fra mødet 
Beslutning/ kommentarer 
Ikke noget nyt, kun extraordinær generalforsamling i Glad Motion mhp. Vedtægtsændringer, 
stadfæstet 31.3., overtager efter den dato. Evt. kan vi låne det nye lokale på Fredenshjem, frem 
for kommunen skal betale leje af Foreningshus – skal selvfølgelig aftales med Bente 
(Fredenshjem og IP) – FL tager action 
 
Aktiviteter for at få Pårørendevenner op at stå kører – men for langsomt 
FL har mailet - igen – til Camilla og rykket for det sidste materiale (tekster til annonce og 
facebook)– FL undersøger samtidig hos Camilla om vi stadig kan søge penge til annoncering 
Beslutning/ kommentarer 
FL har modtaget materiale og søger om penge til annonce 
 
Vi har penge til annonce til Vågetjeneste, men vi afventer tekster til annonce og facebook 
Beslutning/ kommentarer 
Vi har penge til annoncering. Vi kan gå ind i Vejen og Rødding områder, men ikke Holsted, de 
klarer sig selv. 
 
LJ har til trods for hun udtræder af bestyrelsen lovet indtil videre at: 
Vedligeholde vores hjemmeside  
Være lokalredaktør på DET SKER 
Være Brørups repræsentant i programudvalget 
Koordinator for Praktisk hjælp 
Hygiejneansvarlig mm. på grillvogn 
Alle alm. frivilligopgaver 
Ledige opgaver efter LJ er: 



Sekretær for lokalbestyrelsen 
Deltager og sekretær i KoU, FL forslag, HW som i forvejen deltager tager over 
Annoncer til programmet – HS vil gerne tage over 
Annoncer til JV og Ugeavisen mm. 
Er der noget der mangler – eller er tvivl om 
Beslutning/ kommentarer 
Booking af lokale Fredenshjem og bestilling af kaffe til møder. Fremstilling af plakater og 
ophængning på Fredenshjem skal også overdrages tages op i forbindelse med konstituering 
 
FL havde som bekendt møde på Fredenshjem vedr. dobbeltbooking 6. marts og ændret brug af 
køkken 
Deltagere var Bente, Bent, Lilly og Anna samt FL 
Dobbeltbooking er sandsynligvis løst, da Bente forventer at det nye mødelokale er klar medio 
februar. Ellers aftales alternativt 
Det nye lokale – jeg forhører om vi kan se det på mødet – er på ca. 80m2 og kan rumme ca. 80 
personer (brandmyndighederne har ikke været på besøg) – på stolerækker 
Den ene gavlvæg kan bruges som lærred og der kommer fremviser i loftet 
Bente håber der kommer teleslynge i lokalet 
Lokalet vil være stort set tomt, bortset fra et klaver og lidt reoler – det vil sige vi selv skal slæbe 
borde og stole frem og tilbage 
Fredenshjem har fortrinsret til lokalet, som skal bestilles på almindeligvis hos personalet 
Vedr. køkken har jeg fremsendt Bentes notat – hvilket er dækkende. 
Da vi jævnligt når vi låner skal bruge køleskabet i arkivet, skal vi huske at få nøgler med til arkivet 
mm 
Beslutning/ kommentarer 
Der blev udtrykt generel tilfredshed med de lidt ændrede regler for brug af køkken 
Vi besigtigede det nye multirum, som virker lovende 
 
Der er kommet konfirmationsdage som følger: 
Fredag den 8. maj 2020, St. Bededag – Folding Kirke 
Søndag den 17. maj 2020 – Gjerndrup Friskole 
Torsdag den 21. maj 2020, Kr. Himmelfartsdag – Johanneskirken 
Søndag den 24. maj 2020 – Brørup Gl. Kirke 
Er der dage I ikke kan. 
FL rundsender efterfølgende til alle på flagholdet 
Beslutning/ kommentarer 
OK, alle vil deltage 
FL sender skema ud til alle i flaggruppen 
 
FL har udfyldt spørgeskemaundersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut – kort orientering på mødet 
Beslutning/ kommentarer 
Oplyst Glad Motion og Bowling – Ingen kommentarer 
Det blev besluttet ikke at komme med yderligere kontakt til Lizzy 
 
FL orienterer kort om hjerneugen 



Beslutning/ kommentarer 
Vi springer over 
Brugsen, delikatessen kar spurgt til omdeling af brochurer i marts måned vedr. 
konfirmationsmenuer og forårsarrangementer. FL, HW, BM og MH har meldt sig til at tage et 
område – FL meddeler SuperBrugsen og finder et par stykker mere, har bl.a BD og IP i tankerne 
 
 
 
Pkt. 4 
Nyt fra bestyrelsen 
 
Husk skriftlige indlæg senest søndag formiddag inden mødet – meget gerne før 
Beslutning/ kommentarer 
 
Der ønskes statusrapport for 2019 med bl.a. antal frivillige, antal kunder, tidsforbrug. 
Ønsker til tiltag i 2020 
Rapport fra alle med koordinator status – JB kommer med rapporter fra de koordinatorer, som 
ikke deltager i mødet. 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer – så det er den fremtidige fremgangsmåde 
 
Husk at afholde møder med jeres frivillige – Har i frivillige som er inaktive 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer – så det betragtes som ja 
 
LJ 
 
Ingen nye oplysninger 
Beslutning/ kommentarer 
FL spurgte til aktiviteter med Grillvognen – LJ sender opgørelse til JB 
Har JB fået rapport fra Hjælpende hånd 
 
PW 
Er listeværktøjet og gaveliste ajourført 
Beslutning/ kommentarer 
Ja det er ajourført 
 
Referat 13. januar. 
Pkt. 2 
Vedr. Kirsten & Henry 
Den 28. januar har jeg sendt en mail til dem, angående deres medlems nummer som jeg skal 
bruge for at tilmelde dem Nyhedsmail. Jeg har ikke hørt fra dem 
Forslag bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg har kontaktet Johannes Hyldig, virkede til at være interesseret, men vores møder faldt 
desværre sammen med noget som han gik til om mandagen, så han valgte at sige nej tak. 



Nyt fra bestyrelsen 
Har haft kontakt med Mona ang. Mail og telefon 
Vagttelefon 61508585 
Vedr. mail.  Bliver der lavet en adresse som både 1 og 2 bruger 
????@gmail.com.  
Beslutning/ kommentarer  
Bestemmes til vaagetjenesten@gmail.com 
 
Den 19. januar 
Jørgen Thøgersen gjorde det rigtig godt, synd der ikke var flere fremmødte. 
Indkøbskørsel 
Vi har lige nu kun en bruger, som vi kører med hver 14 dag 
En er sygemeldt og en anden har fået kørelejlighed med naboen. 
Nyhedsmail 
Nyhedsmail bliver opdateret 8-9 februar 

1. Kan se hvor mange der er tilmeldt fra egen lokalafdeling 
2. Kan se hvor mange der er tilmeldt fra andre lokalafdelinger 
3. Åbningsrate i % angiver hvor mange der har åbnet nyhedsmail, en god åbningsrate er 30% 

Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
JB 
Alt nyt er tidligere omtalt 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
KP 
 
KP har sendt tal til JB. Har fået 2 personer, der har henvendt sig på ÆS´ kampagne – kan ikke huske 
navnene. Henvendelse fra Kommunen vedr. en på Magnolievej, som har brug for en besøgven – vi 
prøver med en af de nye. 
KP indkalder snarest til møder med sine besøgsvenner 
P.t. 1191 medlemmer og 106 frivillige 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
MH 
Læsetanter: 

Vi er p.t. 9 aktive læsetanter 

Skoleskak: 

Brørupskolen havde ændret i skemaet, så vore skakspillere mødte forgæves op på skolen. 

Dette er nu bragt i orden, og der spilles igen hver mandag kl. 11 fra uge 8. 

mailto:????@gmail.com
mailto:vaagetjenesten@gmail.com


Brørupskolen vil meget gerne fortsætte med vore skakspillere, og eleverne er rigtig glade for, at vi 

kommer. 4. klasser på Brørup Skolen er i gang igen. 

MH sender antal læsetanter og skakspillere til JB 

Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
BM 
Mødet på Lundtoft den 4. februar blev aflyst pga. kalendersammenfald fra Bo, hvorefter mødet er 
rykket til den 25. februar. 
Birgitte havde planlagt et par arrangementer i mellemtiden, som nævnt nedennævnte, er 
kommunikeret videre. 
På vores sidste bestyrelsesmøde var der enkelte spørgsmål, som jeg skulle afklare med Birgitte – 
se hendes besvarelse i nedennævnte mail. 
Der har været lidt palaver med Anne Marie/ Lilly på Lundtoft, hvor Lilly ikke havde opført sig særlig 
pænt. Efter at have talt med Anne Marie til Banko tog jeg kontakt til Lilly, som selvfølgeligt var 
noget uforstående. Det korte af det lange er at de 2 damer har talt sammen efterfølgende og 
begge har ringet tilbage til mig og fortalt alt er nu i skønneste orden. 
På vores november møde var der spørgsmål til ”Bus på Lundtoft” I referatet fra mødet blev der 
nævnt et måske mindre engangssponsorat. Emnet er på dagsorden den 25. februar. Kan beløbet 
evt. præciseres nærmere på vores kommende møde.? 
Beslutning/ kommentarer 
Ved køb af ny bus, vil vi bidrage med max. kr. 7.000. Besluttet ikke at give noget, hvis det er til 
den gamle Birkely Bus 
 
 
Pkt. 5 
Ledelse og samarbejde 
 
Er udsat til efter Årsmødet 
 
 
Pkt. 6 
Økonomi 
 
Årsregnskab 2019 
Hvordan påvirker KoU 2019 
Beslutning/ kommentarer 
Regnskab rundsendt. Den reelle beholdning er kr. 151.780 
Der blev spurgt ind til om vores egenkapital var for stor, og om det kunne give repressalier – Ja 
egenkapitalen er for stor, og skal nedbringes eller dele øremærkes til f.eks. jubilæum, men det 
giver ikke anledning pt. til repressalier  
 
Økonomioversigt januar 2020 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 



 
Anden orientering og spørgsmål vedr. økonomi 
Beslutning/ kommentarer 
Ingen kommentarer 
 
 
Pkt. 7 
Ældrepolitik 
 
Landsbestyrelsen har emnet højt – desværre interessere det minimalt lokalt, specielt fordi 
området langt hen af vejen varetages af KoU, men indsparkene skal komme lokalt 
FL prøver at uddybe 
Skal vi fremadrettet have punktet på dagsordenen 
Beslutning/ kommentarer 
FL uddybede – så der enighed om at det skal på dagsordenen fremadrettet 
 
 
Pkt. 8 
Evaluering af arrangementer 
 
Søndag 19. januar – Jørgen Thøgersen 
Beslutning/ kommentarer 
Rigtig godt indlæg fra Jørgen Thøgersen, desværre kun 30 betalende. Ved lignende 
arrangementer skal vi have annoncering og evt. plakatophængning. 
 
Søndag 2. februar – Banko 
Beslutning/ kommentarer 
Super godt besøgt med 32 betalende, flere end der plejer at være, rigtig god stemning. 
BM informerer Bente om antal total 37 
 
 
 
Pkt. 9 
Kommende arrangementer 
 
Onsdag 12. februar – besøg på Bibliotek og rådhus 
FL er tovholder 
Husk 6 x 3 flasker rødvin til rundvisere på hhv. bibliotek og rådhus – er købt 
Fl har aftalt max 50 personer med Knud Wad - Jørgen Thøgersen er orienteret 
Jørgen har aftalt også med bibliotek 
Vi skal selv have brød med til kaffen – FL har bestilt fastelavnsboller og bløde boller med smør 
PW er utilfreds med at ikke alle tilmeldte bliver tilgodeset, havde aftalt med Jørgen at det var OK 
FL mener vi holder ved de aftalte 50 – der er pt. 31 på venteliste – Hvis alle skal have noget ud af 
det er 50 passende både på biblioteket og rådhuset – så må vi overveje et ekstra besøg næste år 
HW har kassen med 



JB har kurven med krus, tallerkener og servietter 
Beslutning/ Kommentarer 
FL talt med Jørgen Thøgersen, han vil godt tage et besøg mere – vender tilbage med forslag til 
datoer. 
FL har alle aftaler på plads 
 
Søndag 16. februar – Stakkels far 
Tovholder LJ 
LJ kontakter ”Stakkels Far” mhp. Betalingsform, CVR eller Cpr. Nr. 
LJ sørger for kage, kurv, nøgle, kasse m.m. 
Beslutning/ Kommentarer 
LJ har aftaler på plads. Crew er JFJ, KP, NPP 
 
Søndag 1. marts – kollektiv trafik 
PW er tovholder - crew er MH, BH, KK 
Husk 2 x 3 flasker vin til Sydtrafik 
Beslutning/ Kommentarer 
PW sørger for kage, nøgle, kurv, kasse, vingave. Tjekker med crew. 
 
Fredag 6. marts -årsmøde 
Tovholder FL – crew er hele bestyrelsen, møder kl. 15.30 
FL henter nøgler 
FL bestiller mad og drikke 
JB/FL aftaler gaver 
FL undersøger hos Danske Bank – vedr. årets initiativpris 
Skal vi under alle omstændigheder uddele prisen – ja det er vi enige om 
Vil BD lave småkager, ja det klarer BD 
FL/JB aflægger årsberetning på PowerPoint – beretningen udsendes til godkendelse ca. 1. marts 
hos bestyrelsen 
HW aflægger årsregnskab 
FL orienterer om visioner for 2020 inkl. Budget 
TB er dirigent 
PW - Er der nogle som skal have frivillighedsnåle – PW undersøger dette 
HS kontaktes for billeder 
Vil LJ tage stikord til referat – Ja det vil hun 
Vi skal sikre os alle der er på valg – enten er til stede eller vi har fuldmagt 
Beslutning/ Kommentarer 
JB og FL detailplanlægger 
MH får fuldmagt fra Kirsten Møller, som er forhindret i at møde op. 
Der annonceres i ugeavisen d. 18. februar. 
p.t. 62 tilmeldte 
Ellers ingen Kommentarer 
 
15. marts – Galapagos øerne 
Tovholder HW – crew er KP, NPP, IP 



Beslutning/ Kommentarer 
HW har styr på det hele 
 
 
 
Pkt. 10 
Eventuelt 
 
Næste møde – 9. marts på Fredenshjem 
Pkt. 2 
Konstituering 
Beslutning/ Kommentarer 
MH og HW informerer henholdsvis Kirsten og Egon om dato og sted 
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